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Citește cu atenție GHIDUL SOLICITANTULUI!

Trebuie să îți încarci documentele în sistemul 
electronic MySMIS începând cu 30.10.2020 
(ora 12:00) și până în 30.11.2020 (ora 12:00)

Ce criterii trebuie să îndeplinești  
pentru a putea obține finanțare

Întreprindere 
mică sau 
mijlocie
(societate  
sau societate 
cooperativă) 

Ai un domeniu 
sau domenii 
de activitate  
eligibil/
eligibile 

Ai avut 
activitate  
minimum 
un an fiscal 
integral

Ai avut profit 
din exploatare 
în ultimul  
an fiscal

100%
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Ce domenii de activitate  
se  finanțează?

O investiție poate viza una sau mai multe 
clase (coduri) CAEN, în condițiile în care 
acestea sunt aferente aceleiași activități/ 
aceluiași flux de producție. 

Clasa/clasele CAEN trebuie să fie înscrisă/e în 
obiectul de activitate.

Clasa/clasele CAEN trebuie să fie autorizată/e 
la sediul identificat ca loc de implementare.

Fonduri nerambursabile  
disponibile la nivelul Regiunii Vest  

17,66 milioane euro

Excepție:
În cazul unei cereri de finanțare care presupune 
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori 
activarea într-un nou domeniu de activitate (clasă 
CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul 
se va angaja 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.
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Care este valoarea minimă și maximă 
a finanțării de care poți beneficia?

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Finanțările nerambursabile – valori 

Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect 
este de 1,5 milioane euro, iar valoarea maximă 
nerambursabilă este de 6 milioane euro, echivalent 
în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data 
lansării apelului de proiecte (la data lansării apelului 
– august 2020) - 4,8318 RON/EUR

= 1.500.000 €

= 6.000.000 €

Valoarea minimă  
nerambursabilă

Valoarea maximă 
nerambursabilă

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.
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Pentru mai multe detalii se poate consulta Legea 346/2004 și 
Anexa 1.3.a. „Încadrarea în categoriile IMM” la ghidul specific.

Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor 
(care au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin 
active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei).

Cum îți calculezi încadrarea  
în categoria IMM?

Tipul de  
întreprindere

Cifra de afaceri 
anuală

Angajați:  
Unitate anuală  

de muncă (UAM)
Active totale

Mijlocie

Mică

≤ 50  
milioane €50 < 250 ≤ 43  

milioane €

≤ 10  
milioane €10 < 50 ≤ 10 

 milioane €
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Care este contribuția ta 
la cheltuielile eligibile?

Finanțările nerambursabile – valori 

Contribuția proprie 
la cheltuielile  
eligibile:

Pentru componenta 
Ajutor de stat

Pentru componenta 
Ajutor de minimis

Întreprinderi 
mijlocii

Întreprinderi 
mici

55%

45%

0%

0%
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Cheltuieli eligibile

Pentru ce poți sau nu poți primi  
finanțare pe proiectul tău?

Atenție:
Este opțională includerea în proiect a investițiilor 
în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat 
regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de 
minimis.

Proiectul trebuie să vizeze o investiție inițială!

• Crearea unei unități noi:
Poate fi considerată investiție inițială legată 
de crearea unei noi unități inclusiv investiția 
ce constă în reconversia unui imobil existent în 
scopul demarării unei noi activități. Unitatea 
nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să 
nu constituie o extindere simplă a capacității de 
producție a unei unități existente.

• Extinderea capacității unei unități existente prin 
creșterea volumului cel puțin a unui produs/ 
serviciu.

• Diversificarea producției unei unități prin 
produse/ servicii care nu au fost prestate 
anterior în unitate - Costurile eligibile trebuie 
să depășească cu cel puțin 200% valoarea 
contabilă a activelor reutilizate.

Investiții eligibile finanțabile prin ajutor de 
stat regional:

a. Lucrări de construcții: construire/ extindere spaţii de 
producție/ servicii.

b. Achiziționare echipamente: mijloace fixe corporale -  
echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 
mobilier.

c. Eficientizare energetică: instalații/ echipamente 
pentru eficiență energetică/ surse regenerabile.

d. Active necorporale: licențe, brevete, mărci comerciale, 
programe informatice, alte drepturi şi active similare, 
utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de 
proiect. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu 
poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor 
corporale ce fac obiectul proiectului.
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Cheltuieli eligibile

Pentru ce poți sau nu poți primi  
finanțare pe proiectul tău?

Taxa pe valoarea adăugată, nedeductibilă 
conform legislației naționale în domeniul 
fiscal și nerecuperabilă conform 
prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă 
cheltuielilor eligibile, este eligibilă.

Investiții eligibile finanțabile prin ajutor de minimis (opționale):

• documentații pentru acorduri/avize/autorizații

• asistență tehnică

• consultanță

• publicitate și informare.
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Cheltuieli neeligibile

Pentru ce poți sau nu poți primi  
finanțare pe proiectul tău?

Atenție:
Lucrările de modernizare sunt eligibile doar în măsura în 
care sunt aferente unei investiții inițiale.

• Achiziționarea de terenuri și/ sau construcții;

• Cheltuieli salariale;

• Cheltuieli aferente chiriilor pentru spaţiile de 
lucru sau alte cheltuieli administrative;

• Achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor 
de transport, aşa cum sunt ele clasificate în 
Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 
2139/2004;

• Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefeza- 
bilitate, a studiilor de fezabilitate, a documen-
tațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a 
proiectului tehnic;

• Cheltuieli cu finalizarea unor lucrări începute;

• Activități de marketing și promovare;

• Participarea la cursuri;

• Achiziția de echipamente pentru înlocuirea celor 
existente deja în activitatea firmei.

NU sunt eligibile proiectele:

• care includ doar investiții în active necorporale 
ori lucrări de modernizare;

• care includ investiții demarate (de ex. a fost 
începută execuția lucrărilor de construcții sau a 
fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de 
depunerea cererii de finanțare;

• care includ doar investiții finanțabile prin ajutor 
de minimis;

• care constau exclusiv în realizarea de lucrări 
de construcție care nu se supun autorizării, 
conform legii.
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Bugetul proiectului

Bugetul proiectului se întocmește exclusiv în lei.

Trebuie să dovedești că toate costurile investiției sunt 

corect estimate și sunt fundamentate, spre exemplu 

prin oferte de preț, cataloage, website-uri, analize/

studii de piață sau orice alte surse verificabile.
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De reținut

Pentru a fi eligibil, bugetul proiectului tău trebuie să fie bine 
fundamentat.

Costurile estimate, necesare realizării proiectului, trebuie să fie 
rezonabile raportat la rezultatele prevăzute a fi obținute prin proiect, 
la numărul de angajați care prestează activități în cadrul codului 
CAEN și la ofertele similare existente pe piață. 

Atenție:
În etapa de evaluare tehnică și financiară se 
analizează corectitudinea, rezonabilitatea și 
necesitatea cheltuielilor în raport cu rezultatele 
proiectului.

Lucrările/ dotările pe care urmează să le 
achiziționezi trebuie să vizeze domeniul/ 
domeniile de investiție eligibil/e al/ale 
proiectului.

În cadrul planului de afaceri se va detalia 
modul în care fiecare echipament/dotare 
este utilizat/ă în derularea activității aferente 
codului/codurilor CAEN vizat/e.
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Locația investiției

Trebuie să fie  
situat în:

Mediul urban  
(localități componente 
și satele aparținătoare 
ale orașelor) pentru 
întreprinderi mici  
și mijlocii

Mediul urban 
și rural  
pentru 
întreprinderile 
mijlocii

Atenție la spațiul destinat implementării proiectului tău: trebuie să fie adecvat pentru derularea 
întregului flux tehnologic al activității, pentru gararea/ instalarea utilajelor/ echipamentelor, iar 
accesul la locația de implementare trebuie să permită manipularea în bune condiții a utilajelor/ 
echipamentelor.

Nu se finanțează construirea de spații supradimensionate raportat la activitățile propuse prin 
proiect, la numărul de angajați și la rezultatele obținute.

Locul de implementare al proiectului 
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Locația investiției

Perioada de implementare

Ce drepturi trebuie să deții asupra 
imobilului (teren și/sau clădiri)?

• Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de 
concesiune sau dreptul de superficie;

• Pentru proiecte care includ exclusiv 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, împrumutul de folosință (comodat) 
sau dreptul de închiriere/ locațiune;

• Pentru proiecte care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării imobilul nu trebuie să fie ipotecat!

• Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie/  uzufruct trebuie să fi fost încheiate în formă 
autentică înainte de depunerea CF. Nu este acceptabilă autentificarea acestora ulterior depunerii CF.

Perioada de implementare a proiectului cuprinde atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare,  
activitățile ce urmează a fi realizate după depunerea cererii de finanțare, cât și activitățile ce urmează a fi realizate după 
semnarea contractului de finanțare.

Perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, nu poate să depășească data 
de 31 decembrie 2023.
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Depui proiectul, atenție la...

ANEXELE LA 
DEPUNEREA CERERII 

DE FINANȚARE

1. Actul de identificare al reprezentantului legal al 
solicitantului;

2. Mandatul special/împuternicirea specială pentru 
semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea 
de finanțare (dacă este cazul). Persoana împuternicită 
nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în 
MySMIS și nici declarațiile date în nume propriu de 
către reprezentantul legal al solicitantului; excepție 
prevăzută pentru cetățenii străini nerezidenți.

3. Certificatul constatator și Furnizare informații 
extinse, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, ori prin 
serviciul InfoCert, cu cel mult 30 de zile calendaristice 
înainte de data depunerii cererii de finanțare;

Este necesară actualizarea în certificatul constatator 
a informațiilor din contractele de comodat/ închiriere 
(număr, durată, etc).

4. Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă 
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului 

propus spre finanțare din instrumente structurale  
(conform modelului standard din Anexa 1.4. la 
ghidul specific);

TVA poate fi considerată eligibilă doar dacă este ne-
recuperabilă, potrivit legii. Data depunerii proiectu-
lui din declarație trebuie să fie corectă, iar tabelul 
cu achiziții se completează doar dacă TVA-ul este 
eligibil.

5. Declarația de eligibilitate (conform modelului 
standard din Anexa 1.1. la ghidul specific). Dacă este 
cazul se vor anexa și decizii privind recuperarea aju-
toarelor de stat și dovezi ale efectuării plății. Valoa-
rea procentuală a contribuției proprii din declarația 
de eligibilitate trebuie corelată cu cea din cererea de 
finanțare.

6. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, 
dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere 
sau legate (conform modelului standard din Anexa 
1.3. la ghidul specific);

Documentele de care ai nevoie:
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Numărul mediu de salariați/ cifra de afaceri/ activele 
totale din declarația privind încadrarea în categoria 
IMM trebuie corelate cu informațiile din situațiile fi-
nanciare anuale aferente ultimului exercițiu financi-
ar încheiat.

7. Declarația de angajament (conform modelului 
standard din Anexa 1.2. la ghidul specific);

Procentul contribuției proprii din declarația de 
angajament trebuie să fie corelat cu cel din bugetul 
proiectului.

8. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal (conform modelului standard din 
Anexa 1.6. la ghidul specific);

9. Situațiile financiare anuale ale solicitantului 
(aprobate de adunarea generală a acționarilor sau 
asociaților) aferente exercițiului financiar anterior 
depunerii cererii de finanțare; 
• Bilanțul prescurtat (Formularul 10) 
• Contul de profit și pierdere (Formularul 20) 
• Datele informative (Formularul 30)

Dacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile terito-
riale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclu-
siv dovada depunerii.

Situațiile financiare trebuie anexate în integralitate, 
fără pagini lipsă, trebuie să fie semnate de persoa-
nele responsabile și să aibă selectat corect tipul în-
treprinderii.

În cazul societăților cu mai mulți asociați, Hotărârea 
AGA prin care se aprobă situațiile financiare anuale 
trebuie semnată de toți asociații.

10. Documente care atestă dreptul solicitantului asupra 
imobilului (teren și/sau clădiri)

a)  Pentru investiții care includ lucrări de construcții 
ce se supun autorizării:

• dreptul de proprietate privată, 
• dreptul de concesiune,
• dreptul de superfície.

- Extras de Carte Funciară din care să rezulte 
intabularea, precum și încheierea, emis cu 
maximum 30 de zile înaintea depunerii;

- Planul de situație cu investiția propusă.

De reținut: 

Imobilul trebuie să fie liber de sarcini sau interdicții 
(nu se acceptă ipoteca - un imobil ipotecat nu este 
eligibil), să nu facă obiectul unor litigii/ revendicări.

b) Pentru dotări și construcții fără autorizație de 
construire:

• dreptul de proprietate privată,
• dreptul de concesiune,
• dreptul de superficie,
• dreptul de uzufruct,
• împrumutul de folosință (comodat),
• sau dreptul de închiriere/ locațiune.

De reținut: 

Documentele care atestă dreptul real sau de folosință 
asupra imobilului ce face obiectul proiectului trebuie să 
fie anexate în formă autentică doar dacă normele legale 
impun încheierea lor în formă autentică (Ex: contractul 
de superficie autentificat la notar și înscris în extrasul 
CF). Principiul este valabil și pentru notarea acestor 
drepturi în Cartea Funciară.

Contractele trebuie să fie în vigoare la data depunerii 
cererii de finanțare.
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Durata contractelor de comodat, închiriere, etc. trebuie 
să acopere în totalitate perioada de 3 ani de după 
finalizarea implementării proiectului.

Contractul de subînchiriere poate fi acceptat dacă 
în contractul de închiriere este prevăzută această 
posibilitate.

Informațiile din documentele de proprietate trebuie 
corelate cu cele din cererea de finanțare, certificatul 
constatator etc.

Actele adiționale la contractele de comodat, închiriere, 
etc. trebuie să fie semnate și ștampilate de către păr-
țile implicate, să fie datate, să aibă număr de înregis-
trare, conform prevederilor legale.

Orice modificare la contractul de comodat, închiriere, etc. 
se face prin act adițional.

Dacă spațiul destinat implementării unui proiect care 
prevede doar achiziția de dotări este o clădire construită 
din surse proprii, aceasta trebuie să fie recepționată și 
intabulată până la depunerea cererii de finanțare.

11.  Pentru investiții care includ lucrări de construcții 
ce se supun autorizării: Certificatul de urbanism, în 
termen de valabilitate, eliberat în vederea obținerii 
autorizației de construire aferente investiției propuse. 

Respectarea condiției privind termenul de valabilitate a 
certificatului de urbanism nu mai este obligatorie dacă 
solicitantul prezintă și autorizația de construire în termen 
de valabilitate, la depunerea cererii de finanțare.

Titularul certificatului trebuie să fie IMM-ul care solicită 
finanțarea.

Adresa din certificatul de urbanism trebuie să 
corespundă cu cea din extrasul de Carte Funciară/ 

cererea de finanțare. Extrasul CF menționat în CU 
trebuie să fie cel anexat la cererea de finanțare.

12. Devizul general pentru proiectele de lucrări, în 
conformitate cu legislația în vigoare (dacă este 
cazul) - pentru proiecte care includ execuția de 
lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau 
nu autorizării.

De reținut: 

Valorile din devizul general trebuie să fie corelate cu cele 
din bugetul proiectului.

Devizul general trebuie să fie completat conform anexei 
7 la HG 907/2016.

13.  Planul de afaceri (model recomandat în Anexa 1.5 
a ghidului), inclusiv Macheta – Analiza și previziunea 
financiară (model standard în Anexa 1.5.a).

De reținut: 

Informațiile introduse în foaia de calcul „Bilanț”, foaia 
de calcul „Contul de profit și pierdere” și foaia de calcul 
„Întreprindere în dificultate” din machetă trebuie să 
corespundă cu informațiile din situațiile financiare 
aferente anului fiscal anterior depunerii CF.

Valorile din machetă trebuie să fie corelate cu cele din 
bugetul proiectului.

Macheta financiară trebuie să aibă calculele corecte, 
inclusiv la nivel de zecimale. 

Din macheta Analiza și previziunea financiară trebuie 
să rezulte că solicitantul nu se încadrează în categoria 
întreprinderilor în dificultate, conform foii de calcul 
„Întreprinderi în dificultate”.
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1. Declarația de eligibilitate (modelul aplicabil în eta-
pa de precontractare din Anexa 1.1 la ghidul specific), 
în care se vor evidenția, printre altele, toate ajutoa-
rele de minimis și de stat de care solicitantul de fi-
nanțare a beneficiat în ultimii 3 ani fiscali înainte de 
data depunerii cererii de finanțare și în anul curent 
depunerii cererii de finanțare, inclusiv până la data 
întocmirii declarației.

Se reverifică încadrarea finanțării nerambursabile pe 
care o solicitați în plafonul de minimis (curs InforEuro 
valabil la data precontractării).

2. Declarația privind încadrarea în categoria IMM 
actualizată și, dacă este cazul, Calculul pentru 
întreprinderi partenere sau legate. 

Este necesară retransmiterea acestei declarații de 
reconfirmare a încadrării în categoria IMM, la data 
depunerii documentelor obligatorii din etapa de 
precontractare.

3. Certificatul constatator și Furnizare informații 
extinse, emise de Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, 
ori prin serviciul InfoCert, cu cel mult 30 de zile 
înainte de depunerea la OI.

4. Certificate de atestare fiscală referitoare la 
obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, 
din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile 
de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul 
local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare 
(a se vedea și Declarația de eligibilitate aplicabilă în 
etapa de precontractare), pentru toate punctele sale 
de lucru.

5. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului de 
finanțare.

6. Cele mai recente situații financiare anuale ale 
solicitantului (aprobate de adunarea generală a 
acționarilor sau asociaților), dacă sunt diferite de 
cele depuse deja la cererea de finanțare. 

Pasul următor:

ANEXELE LA CEREREA 
DE FINANȚARE ÎN ETAPA 

PRECONTRACTUALĂ

Ce documente depui în această fază:
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Atenție! 

Respectarea condiției de eligibilitate referitoare la 
încadrarea solicitantului în categoriile IMM eligibile 
se va verifica inclusiv în etapa (pre)contractuală, în 
baza celor mai recente situații financiare aprobate 
de solicitant, disponibile în această etapă.

7. Dovada capacității financiare: extras de cont ban-

car (curent, de depozit), linie/ contract de credit emi-

se de o instituție de credit, scrisoare de confort.

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

Potrivit clauzelor contractului de finanțare, bene-
ficiarul trebuie să ia măsuri pentru obținerea tutu-
ror avizelor/ autorizațiilor/ acreditărilor/ licențelor 
etc. necesare pentru realizarea activităților prevă-
zute în cadrul prezentului contract de finanțare, 
precum și pentru desfășurarea în condiții legale a 
activității sale.

Dovada capacității financiare trebuie să acopere 
cel puțin 20% din contribuția proprie totală a 
solicitantului (contribuția la valoarea eligibilă 
și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin 
TVA aferentă proiectului.

Spre exemplu, cererea de plată/ rambursare 
a beneficiarului trebuie să fie însoțită de 
copii după o serie de documente justificative, 
printre care autorizația de construire, în cazul 
proiectelor ce implică lucrări de construcții ce 
se supun autorizării.
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Cum este punctat proiectul tău în:

ETAPA DE EVALUARE 
TEHNICĂ ȘI 

FINANCIARĂ

Lucrurile de care trebuie să ții cont:
Ce se punctează prioritar în etapa de evaluare tehnică și financiară?

• Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția;
• Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui 

de-al treilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;
• Calitatea planului de afaceri și fundamentarea bugetului;
• Capacitatea financiară și operațională a solicitantului; 
• Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și 

nediscriminarea;
• Concentrarea strategică a investițiilor.

Atenție:
Apelul este competitiv, cu depunere la termen.

Cererile de finanțare neconforme/neeligibile nu vor mai fi evaluate tehnic și financiar. 
Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte în urma evaluării tehnice și 
financiare sunt considerate respinse.
Vor fi selectate, pentru etapa precontractuală, cererile de finanțare care obțin cele mai 
mari punctaje, în funcție de bugetul disponibil pentru acest apel.
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