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Centralizator întrebări și răspunsuri  

Intervenția Regională 1.3.A – Sprijin pentru microîntreprinderi – apel 1 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Propuneri și observații 

 

Răspuns Autoritatea de Management Programul Regional 
Vest 

 

Soluționare 
propunere 

 

1.  

 

Bună seara și felicitări pentru 
interesul acordat mediului de 
afaceri!  

Am observat o eroare de redactare 
în pagina https://adrvest.ro/sprijin-
pentru-microintreprinderi - „Care 
este contribuția maximă a 
programului la cheltuielile 
eligibile” reprezintă „Care este 
contribuția maximă proprie la 
cheltuielile eligibile” 

Vă mulțumim pentru observația transmisă. Am îndreptat 
eroarea de redactare. 

Solicitarea 
este preluată 

2.  Va rog sa permiteti in cadrul 
programului Sprijin pentru 
microîntreprinderi” 2023 sa fie 

Tipologiile de activități eligibile care se regăsesc în cadrul 
ghidului aflat în acest moment în consultare publică se referă 
strict la sprijinirea activităților de producție: investiții în spații de 
producție de tip construcție industrială, dotări, extinderea 

Solicitarea nu 
este preluată 
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eligibil si codul Caen 5510 pentru 
modernizarea spatiilor de cazare. 

piețelor de vânzare și a gamei de produse/servicii oferite, 
activități din domeniul economiei circulare, etc., iar în Anexa 27 
la ghidul solicitantului de finanțare sunt enumerate codurile 
CAEN propuse spre finanțare. 

În data de 14.02.2023 a fost lansată în consultare publică 
versiunea draft a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 de proiecte în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin 
pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor care activează pe 
codurile CAEN aferente serviciilor. Procesul de consultare 
publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul www.adrvest.ro, la 
secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 

3.  Buna ziua, pentru 
microintreprinderile din domeniul 
prestariilor, de ex: service auto, 
constructii, etc, nu vor fi finantari 
prin POR?  

 

Tipologiile de activități eligibile care se regăsesc în cadrul 
ghidului aflat în acest moment în consultare publică se referă 
strict la sprijinirea activităților de producție: investiții în spații de 
producție de tip construcție industrială, dotări, extinderea 
piețelor de vânzare și a gamei de produse/servicii oferite, 
activități din domeniul economiei circulare, etc., iar în Anexa 27 
la ghidul solicitantului de finanțare sunt enumerate codurile 
CAEN propuse spre finanțare. 

În data de 14.02.2023 a fost lansată în consultare publică 
versiunea draft a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 

Solicitarea nu 
este preluată 
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apelul 2 de proiecte în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin 
pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor care activează pe 
codurile CAEN aferente serviciilor. Procesul de consultare 
publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul www.adrvest.ro, la 
secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 

4.  Am dori cu interes sa se poata 
aplica aceasta finantare si pentru 
codul caen 7111. 

Tipologiile de activități eligibile care se regăsesc în cadrul 
ghidului aflat în acest moment în consultare publică se referă 
strict la sprijinirea activităților de producție: investiții în spații de 
producție de tip construcție industrială, dotări, extinderea 
piețelor de vânzare și a gamei de produse/servicii oferite, 
activități din domeniul economiei circulare, etc., iar în Anexa 27 
la ghidul solicitantului de finanțare sunt enumerate codurile 
CAEN propuse spre finanțare.  

În data de 14.02.2023 a fost lansată în consultare publică 
versiunea draft a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 de proiecte în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin 
pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor care activează pe 
codurile CAEN aferente serviciilor. Procesul de consultare 
publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 

Solicitarea nu 
este preluată 
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și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul www.adrvest.ro, la 
secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 

5.  Sa permiteti  finantarea codurilor 
CAEN de servicii, mai exact CAEN 
5510 care ma intereseaza pe mine. 
De ce doar codurile CAEN din 
productie in condtiiile in care 

orice este produs mai ieftin in 
China? Ei in China sunt 1,4 miliarde 
de oameni si noi suntem in 
Romania 0.019 miliarde. Cum 
credeti ca putem concura cu ei? 
Sunt multi si lucreaza iefin si sa 
finanti productia e cumva aiurea si 
impotriva logicii economice 
pentru ca oricum e mai ieftin din 
China. Asa ca va rog sa finantati si 
serviciile unde am avea un avantaj 
competitiv 

 

Tipologiile de activități eligibile care se regăsesc în cadrul 
ghidului aflat în acest moment în consultare publică se referă 
strict la sprijinirea activităților de producție: investiții în spații de 
producție de tip construcție industrială, dotări, extinderea 
piețelor de vânzare și a gamei de produse/servicii oferite, 
activități din domeniul economiei circulare, etc., iar în Anexa 27 
la ghidul solicitantului de finanțare sunt enumerate codurile 
CAEN propuse spre finanțare.  

În data de 14.02.2023 a fost lansată în consultare publică 
versiunea draft a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 de proiecte în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin 
pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor care activează pe 
codurile CAEN aferente serviciilor. Procesul de consultare 
publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul www.adrvest.ro, la 
secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 

Solicitarea nu 
este preluată 

6.  Ar fi oportun acceptare si a start 
up urilor....macar sa se califce 

În cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, pot să obțină finanțare în limita maximă de 

Solicitarea nu 
este preluată 
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pentru suma minima alocata in 
cadrul programului !! Va 
multumesc !! 

 

60.000 euro, microîntreprinderile cu sediul social în regiunea 
Vest și locația de implementare în mediul urban din regiunea 
Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest care 
îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate menționate în ghidul 
solicitantului de finanțare, inclusive cele care: 

• Au fost înființate cel târziu la data de 31.12.2021. 

• Au obținut venituri mai mici de 30 % din cifra de afaceri, 
din activități desfășurate pe codul CAEN eligibil pentru 
care solicită finanțare, sau nu au înregistrat venituri din 
activități desfășurate pe codul CAEN eligibil pentru care 
solicită finanțare, conform unui Raport de expertiză 
contabilă. 

Ulterior încheierii procesului de consultare publică, Autoritatea 
de Management va elabora și publica varianta finală a ghidului 
solicitantului de finanțare. 

De asemenea, în cadrul PRV vor fi sprijinite inclusiv investiții 
dedicate întreprinderilor nou înființate în cadrul intervenției 
regionale 1.3.D Întreprinderi nou înființate, intervenție aferentă 
Obiectivului de Politică 1 ”O Europă mai inteligentă”, Priorității 
1 ”O regiune  competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice”, Obiectivului specific 1.3 ”Intensificarea 
creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și 
crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin 
intervenții productive”. 
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Solicitanții eligibili în cadrul acestei intervenții regionale sunt 
exclusiv IMM-urile nou create, în județele Caraș Severin sau 
Hunedoara, din mediul urban. De asemenea, vă informăm 
asupra faptului că acest tip de investiții regionale va avea o 
plafonare a valorii nerambursabile de maxim 50.000 de euro, 
iar activitățile finanțate se referă la achiziția de active corporale: 
echipamente, utilaje, instalații de lucru, etc, active necorporale: 
brevete, licențe, programe informatice, etc. precum și servicii-
suport de tipul consilierii, mentoring-ului sau coaching-ului. În 
acest sens, vă recomandăm să consultați minighidul disponibil 
pe site-ul ADR Vest. 

Lansarea în consultare publică a ghidului solicitantului de 
finanțare aferent întreprinderilor nou înființate este 
preconizată pentru al 4-lea trimestru al anului curent.  

ADR Vest a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată, 
calendarul orientativ al lansării spre consultare publică, 
respectiv al publicării în forma finală a primelor ghiduri ale 
solicitantului de finanțare, disponibil pe site-ul ADR Vest. Acest 
document va fi actualizat constant, incluzând detalii aferente 
intervenției regionale 1.3.D atunci când acestea vor fi 
disponibile. Detalii cu privire la perioada de depunere a 
proiectelor în cadrul intervențiilor regionale urmează a fi 
publicate la o data ulterioară. 

7.  Potrivit lansarii Ghidului 
Solicitantului pentru 
microintreprinderi, prima 

În legătură cu întrebările aferente codurilor CAEN, vă aducem 
la cunoștință că tipologiile de activități eligibile care se 
regăsesc în cadrul ghidului aflat în acest moment în consultare 

Solicitarea nu 
este preluată 
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intrebare ar fi: vor suferi modificari 
codurile caen eligibile? 

Sau acestea vor fi prioritare la 
finantare ca fiind definitorii pentru 
programele care urmeaza sa fie 
lansate? 

In cadrul componentelor de ECO 
LABEL/ verzi, reciclate, este 
obligativitate ca achizitiile sa fie in 
aceste cuantumuri, prevazute in 
ghid? 

Va adresez aceste intrebari 
deoarece, la nivel national, ceea ce 
inseamna certificarea ECO LABEL, 
nu este implementata de catre 
furnizorii de bunuri si servicii, in 
acest sens, sa intelegem ca se pot 
demara achizitiile normale fara 
aceasta eticheta, sau proiectul va fi 
depunctat/ nefinantat din punct 
de vedere al nerespectarii 
conditiilor de admisibilitate la 
finantare? 

 

publică se referă strict la sprijinirea activităților de producție: 
investiții în spații de producție de tip construcție industrială, 
dotări, extinderea piețelor de vânzare și a gamei de 
produse/servicii oferite, activități din domeniul economiei 
circulare, etc., iar în Anexa 27 la ghidul solicitantului de 
finanțare sunt enumerate codurile CAEN propuse spre 
finanțare. 

Ulterior încheierii procesului de consultare publică, Autoritatea 
de Management va elabora și publica varianta finală a ghidului 
solicitantului de finanțare și anexelor aferente, actualizate în 
urma consultării publice. Astfel, Anexa 27 la ghidul 
solicitantului de finanțare poate fi modificată prin includerea și 
altor coduri CAEN din domeniul activităților de producție.   

Menționăm totodată faptul că apelul de proiecte dedicat 
microîntreprinderilor este doar prima finanțare lansată pentru 
antreprenorii din Regiunea Vest, pe viitor fiind prevăzute și alte 
apeluri, astfel încât lista codurile CAEN eligibile să acopere 
nevoile constatate la nivelul regiunii.  

În data de 14.02.2023 a fost lansată în consultare publică 
versiunea draft a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 de proiecte în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin 
pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor care activează pe 
codurile CAEN aferente serviciilor. Procesul de consultare 
publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
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și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul www.adrvest.ro, la 
secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că în cadrul PRV, prin 
intermediul Intervenției regională 1.3.B Investiții productive vor 
putea fi sprijinite atât microîntreprinderile  (0-9 angajați), 
întreprinderile mici (10-47 angajați), și întreprinderile mijlocii 
(50-249 angajați) cu sediul social și locația de implementare în 
Regiunea Vest, în mediul urban și în stațiunile turistice atestate, 
dar și întreprinderile mici și mijlocii non-agricole cu sediul 
social în Regiunea Vest și locația de implementare în mediul 
rural, care au desfășurat activitate pe o perioadă 
corespunzătoare a cel puțin trei ani fiscali integrali anterior 
depunerii cererii de finanțare. Acestea vor putea solicita 
finanțare pentru: 

• Investiții în construcții industriale; 

• Dotare cu active corporale (ex. echipamente 
tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier) și active 
necorporale (ex. brevete, licențe, aplicații și programe 
informatice); 

• Internaționalizare, certificări; 

• Activități care respectă principiul economiei circulare. 

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile în cadrul acestei 
intervenții regionale poate fi de 250.000 euro iar valoarea 
maximă a finanțării nerambursabile pentru ajutorul de stat 
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poate ajunge la 1.000.000 de euro, cu un plafon maxim de 
200.000 de euro acordat întreprinderii unice pentru ajutor de 
minimis. 

Valoarea contribuției solicitantului de finanțare pentru ajutorul 
de minimis trebuie să fie de cel puțin: 

• 17 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Arad 

• 10 % pentru investițiile care se implementează în 
județele Hunedoara și Caraș Severin 

• 24 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Timiș 

Valoarea contribuției solicitantului de finanțare pentru ajutorul 
de stat poate fi: 

• 50 % în județele Arad și Timiș, 30 % în județul Hunedoara 
și 40 % în județul Caraș Severin pentru investițiile care se 
implementează de către microîntreprinderi și 
întreprinderi mici 

• 60% în județele Arad și Timiș, 40 % în județul Hunedoara 
și 50 % în județul Caraș Severin pentru investițiile care se 
implementează de către întreprinderi mijlocii 

Conform calendarului orientativ publicat pe site-ul instituției, 
data estimată pentru lansarea în consultare publică a Ghidului 
solicitantului de finanțare pentru Intervenția regională 1.3.B 
Investiții productive este preconizată pentru luna aprilie 2023. 
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Pe site-ul ADR Vest puteți vizualiza minighidul disponibil 
pentru această tipologie de proiecte. 

Cu referire la achizițiile verzi, în conformitate cu varianta draft 1 
a Ghidului solicitantului de finanțare, procentul de minim 30% 
achiziții verzi din investiția în echipamente și dotări, respectiv 
procentul de minim 20% materiale certificate Eco Label din 
materialele de construcții utilizate la lucrările de execuție 
constituie o recomandare adresată solicitanților de finanțare, 
deci o prevedere neobligatorie în funcție de specificul fiecărui 
proiect, fără a se materializa în criterii de conformitate 
administrativă, eligibilitate sau de calitate a proiectului. 
Nerespectarea acestei recomandări nu antrenează așadar 
respingerea proiectului de la finanțare. 

8.  Buna, a-si dori o informatie  în 
legatura cu finantarea  
nerambursabila  la ce tip de 
proiecte se poate accesa? 

 

ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Regional (PR) Vest 2021-2027, a lansat în consultare 
publică în data de 29 decembrie 2022 versiunea draft a 
primului Ghid de finanțare adresat microîntreprinderilor cu 
sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare a 
proiectului în mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile 
turistice atestate din Regiunea Vest. 

Prin intermediul apelului de proiecte care se va lansa în cadrul 
Intervenției Regionale 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi, se 
urmărește creșterea competitivității și a capacității de 
producție a microîntreprinderilor din Regiunea Vest. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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Microîntreprinderile care îndeplinesc toate criteriile de 
eligibilitate ale solicitantului de finanțare menționate în ghidul 
solicitantului de finanțare, pot primi sprijin financiar pentru: 

• Investiții în spații de producție de tip construcție 
industrială; 

• Dotare cu active corporale (ex. echipamente 
tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier) și active 
necorporale; 

• Extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și 
servicii oferite, precum și participarea la principalele 
canale și platforme de internaționalizare; 

• Activități care respectă principiul economiei circulare. 

Microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația 
de implementare în mediul urban din regiunea Vest sau în 
stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest, care îndeplinesc 
toate criteriile de eligibilitate menționate în ghidul 
solicitantului de finanțare, pot să obțină finanțare în limita 
maximă de: 

• 200.000 euro dacă au obținut venituri din codul CAEN 
eligibil pentru care solicit finanțare mai mari sau egale 
cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior 
depunerii cererii de finanțare conform unui Raport de 
expertiză contabilă; 
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• 60.000 euro dacă au obținut venituri mai mici de 30 % 
din cifra de afaceri, din activități desfășurate pe codul 
CAEN eligibil pentru care solicită finanțare, sau nu au 
înregistrat venituri din activități desfășurate pe codul 
CAEN eligibil pentru care solicită finanțare, conform 
unui Raport de expertiză contabilă. 

Contribuția solicitantului de finanțare pentru ajutorul de 
minimis trebuie să fie de cel puțin: 

• 17 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Arad 

• 10 % pentru investițiile care se implementează în 
județele Hunedoara și Caraș Severin 

• 24 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Timiș 

Menționăm că ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu 
grila de evaluare și selecție, lista codurilor CAEN eligibile, lista 
cheltuielilor eligibile și neeligibile, lista domeniilor de activitate 
excluse de la finanțare, modelul planului de afaceri, precum și 
macheta financiară pot fi consultate pe site-ul ADR Vest.  

Ulterior încheierii procesului de consultare publică, Autoritatea 
de Management va elabora și publica varianta finală a ghidului 
solicitantului de finanțare și a anexelor acestuia 
modificate/actualizate ca urmare a consultării publice. 
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Mai multe informații despre program, inclusiv Calendarul 
apelurilor de proiecte care urmează̆  să fie lansate în perioada 
următoare, se regăsesc pe site-ul ADR Vest. 

9.  Activități care respectă principiul 
economiei circulare. Va rog sa 
detaliati daca pompele de caldura, 
panourile fotovoltaice sau 
masinile electrice ar putea fi 
cheltuieli eligibile pentru acest 
apel. 

În cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, activitățile din domeniul economiei 
circulare vor constitui cheltuieli eligibile în limita a 5% din 
valoarea totală eligibilă a investiției și poate include, cu titlu de 
exemplu: 

• reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub 
formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare; 

• investiții în eficientizarea eco-designului de produse, 
astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, 
gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea 
materialelor componente să fie posibilă ușor și cu 
randamente sporite; 

• promovarea reutilizării și stimularea utilizării produselor 
ecologice. 

Aceste categorii de activități vor fi considerate eligibile doar în 
măsura în care sunt suplimentare măsurilor obligatorii 
prevăzute pentru respectarea principiului DNSH (DNSH - Do 
No Significant Harm =„A nu prejudicia în mod semnificativ” 
conform Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 iunie 2020). În acest sens vă 
rugăm să parcurgeți secțiunea 2.2 Eligibilitatea proiectului, 

Solicitarea nu 
este preluată 
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subpunctul 2.2.12 din cadrul Ghidului solicitantului de finanțare, 
disponibil pe site-ul ADR Vest. 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că activitățile din domeniul 
economiei circulare sunt distincte față de cele de achiziționare 
de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei 
economii de căldură, spre exemplu pompe de căldură, mini-
eoliene, compresoare aer, panouri, și/sau sisteme fotovoltaice, 
panouri solare, etc., acestea fiind obligatorii într-un procent de 
minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Totodată, 
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. În acest 
sens vă rugăm să parcurgeți secțiunea 2.3 Eligibilitatea 
cheltuielilor, din cadrul Ghidului solicitantului de finanțare 
precum și Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, 
pentru a identifica specific  tipologia de cheltuieli care pot fi 
incluse în bugetul proiectului, respectiv care nu pot face 
obiectul achizițiilor eligibile. 

10.  Dacă firma poate avea sediul fie in 
mediul urban fie in mediul rural de 
ce proiectul trebuie implementat 
in mediul URBAN. 

Logic este  ca firmele care au 
sediul in mediul RURAL si au spatii 
de productie  tot in mediul rural sa 
poată implementa proiectul in 

Tipologiile de solicitanți eligibili care se regăsesc în cadrul 
ghidului aflat în acest moment în consultare publică se referă 
strict la sprijinirea activităților de producție a 
microîntreprinderilor cu sediul social în Regiunea Vest, atât în 
mediul urban cât și în mediul rural, dar cu locația de 
implementare care face obiectul proiectului  în mediul urban 
din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din 
Regiunea Vest. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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spatiile de productie pe care le 
are.Ce rost are sa plătești chiria la 
oras pe un spatiu când firma are 
spatiul sau in mediul urban. 

Va rog sa analizati acest aspect. 

 

Buna ziua. Firma are Sediul in 
Balata jud.Hunedoara si are atât 
sediul cât si o hala de productie cu 
depozit de materii prime si spatiu 
de depozitare. Consider ca pentru 
a participa la proiect nu are rost sa 
fac o constructie noua la ORAS -
mediul urban. Deci propun sa 
acceptati si firmele cu sediul si 
punct de lucru in mediul rural. 

 

Revin cu dorinta de a-mi răspunde 
pe email dacă as putea fi eligibile 
pentru finantarea proiectului 
SPRIJIN PENTRU 
MICROINTREPRINDERI 2023 

Eu am sediul in comuna Balata 
judetul Hunedoara și pot sa 
infiintez un punct de lucru in 

Abordarea ca prin Programul Regional Vest 2021 – 2027 să se 
finanțează investițiile microîntreprinderilor doar în mediul 
urban continua specificul finanțărilor din cadrul Programului 
Operațional Regional 2007 – 2013 și 2014 – 2020 și rezidă din 
necesitatea ca finanțările europene pentru IMM-uri să nu se 
suprapună cu finanțările disponibile prin alte programe și să se 
asigure o complementaritate între programe care să acopere 
toate necesitățile identificate.  

Astfel, în perioada de programare 2021 – 2027 finanțările în 
mediul rural vor fi asigurate prin Planul Național Strategic 
pentru Dezvoltare Rurală, document strategic implementat la 
nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
continuând astfel abordarea complementară din ciclul de 
finanțare anterior dintre POR 2014-2020 și Programului 
Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020. 

Posibilitățile de complementaritate și de creare de sinergii cu 
alte instrumente financiare ale UE, în ceea ce privește, spre 
exemplu oportunitățile de finanțare propuse pentru mediul 
rural  au constituit o prioritate, atât pentru perioada de 
programare anterioară, 2014-2020, cât și pentru viitoarea 
perioadă de programare, 2021-2027, întrucât niciunul dintre 
instrumentele financiare comunitare nu poate oferi o finanțare 
exhaustivă, pentru toate tipurile de solicitanți sau toate tipurile 
de investiții. Totodată,  fiecare dintre sursele de finanțare cu 
care programele regionale pot acționa în complementaritate, 
trebuie să se delimiteze de o manieră explicită și concretă la 
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mediul urban respectiv in orasul 
DEVA inchiriind sau chiar 
cumparind din banii personali o 
portiune de teren, minima ,pentru 
realizarea unei hale de productie 
in domeniul producerii de 
Ambalaje din carton. 

 

 

 

nivel de intervenții/tipologii de activități eligibile, obiective 
specifice,  etc. astfel încât să se evite suprapunerea finanțărilor. 

În cadrul intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi vor fi eligibile acele investiții care vizează 
construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de 
tip construcție industrială inclusiv asigurarea utilităților 
generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, 
PSI. În acest sens, vor fi eligibile investiții exclusiv în spații de 
producție incluse la subgrupa 1.1. “Construcții industriale”: clasa 
1.1.1.Clădiri industriale, clasa 1.1.2 Construcţii uşoare cu structuri 
metalice - hale de producţie, hale de montaj etc. și 1.1.5 Piste și 
platforme, definite conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările 
ulterioare. 

Totodată, menționăm faptul că în Anexa 27 Domenii de 
activitate eligibile la ghidul solicitantului de finanțare sunt 
enumerate codurile CAEN propuse spre finanțare, iar codul 
CAEN 1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a 
ambalajelor din hartie si carton este cuprins în cadrul Anexei 27 
Domenii de activitate eligibile.  

Vă recomandăm ca verificarea să fie reluată și la momentul 
publicării formei finale a Ghidului solicitantului de finanțare și 
anexelor la acesta. Doar ulterior încheierii procesului de 
consultare publică, Autoritatea de Management va elabora și 
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publica varianta finală a ghidului solicitantului de finanțare și 
anexelor aferente, actualizate în urma consultării publice. 

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate nu se poate 
realiza în afara procesului de evaluare a cererii de finanțare, iar 
acesta debutează doar ulterior depunerii ocazionate de 
deschiderea apelului de proiecte de interes. Aceste aspecte, ca 
de altfel și îndeplinirea criteriilor de conformitate 
administrativă sau de calitate a proiectului sunt evaluate 
cumulativ și simultan pe baza tuturor documentelor, 
declarațiilor și informațiilor furnizate de către solicitantul de 
finanțare odată cu depunerea cererii de finanțare. Toate 
criteriile de evaluare și selecție sunt disponibile în cadrul Anexei 
3_Grila de evaluare și selecție a cererii de finanțare, document 
pe care vă încurajăm să-l parcurgeți.  

Totodată, la nivelul ADR Vest, se are în vedere dezvoltarea 
pentru solicitanții de finanțare a unui instrument digital de 
verificare a îndeplinirii criteriilor de evaluare și selecție care să 
vină suplimentar în sprijinul acestora. În acest sens, noutățile 
vor fi disponibile pe site-ul instituției.   

11.  In privința GHIDULUI 
SOLICITANTULUI DE FINANȚARE, 
APELUL DE PROIECTE NR. 
PRV/1.3.A/1,  1.3.A - Sprijin pentru 
microintreprinderi lansat in spre 
consultare publică în data de 
29.12.2022, vă transmitem mai jos, 

Tipologiile de activități eligibile care se regăsesc în cadrul 
ghidului aflat în acest moment în consultare publică se referă 
strict la sprijinirea activităților de producție, respectiv investiții 
în spații de producție, dotări, extinderea piețelor de vânzare și 
a gamei de produse/servicii oferite, activități din domeniul 
economiei circulare, etc. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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câteva observații și propuneri de 
modificare de care vă rugăm să 
țineți seama la publicarea formei 
finale a Ghidul solicitantului: 

1. În cadrul Codurilor CAEN 
eligibile (Anexa 27_Domenii de 
activitate eligibile) să fie cuprinse 
și coduri CAEN domeniului 
construcțiilor,  cum sunt: 

a. Lucrări de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale COD 
CAEN 4120 

b. Lucrări de pregătire a terenului 
COD CAEN 4312 

c. Lucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condiţionat COD 
CAEN 4322 

d. Alte lucrări de instalaţii pentru 
construcţii COD CAEN 4329 

e. Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 
COD CAEN 4332 

f. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi 
montări de geamuri COD CAEN 
4334 etc. 

Menționăm totodată faptul că acest apel de proiecte dedicat 
microîntreprinderilor este doar prima finanțare lansată pentru 
antreprenorii din Regiunea Vest.  

În data de 14.02.2023 a fost lansată în consultare publică 
versiunea draft a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 de proiecte în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin 
pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor care activează pe 
codurile CAEN aferente serviciilor. Procesul de consultare 
publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul www.adrvest.ro, la 
secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 
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2. De asemenea, să fie cuprinse și 
Coduri CAEN aferente serviciilor, 
având in vedere posibilitățile de 
dezvoltare a acestora ân special ân 
stațiuni turistice, cum ar fi: COD 
CAEN 9329 Alte activități 
recreative și distractive n.c.a. 

In concluzie, solicităm extinderea 
listei CODURILOR CAEN eligibile 
din cadrul programului (in 
domeniile construcții și servicii), 
domenii care au potențial 
insemnat de dezvoltare pe plan 
economic și social. 

12.  Doresc informatii despre fonduri 
guvernamentale de investitii 
nerambursabile pentru firme nou 
infiintate ...mai exact detin o firma 
si vreau sa cumpar o moara de 
grau si sa dezvolt activitatea 
secundara pentru care déjà am 
cumparat linia de productie 
completa pentru pelleti de 
rumegus si pelleti din furaje ça 
hrana pentru animale de ferma cu 
o capacitate de productie de 240 

În cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, pot să obțină finanțare, 
microîntreprinderile înființate cel târziu la data de 31.12.2021, cu 
sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în 
mediul urban din regiunea Vest sau în stațiunile turistice 
atestate din Regiunea Vest care îndeplinesc toate criteriile de 
eligibilitate menționate în ghidul solicitantului de finanțare. 

Ulterior încheierii procesului de consultare publică, Autoritatea 
de Management va elabora și publica varianta finală a ghidului 
solicitantului de finanțare. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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tone/24h dar mai am nevoie de 
fonduri pentru  montaj si 
achizitionare imobil de productie 
pentru aceste utilaje cum pot 
obtine aceste fonduri din 
programe guvernamentale 2023 

Întreprinderile nou înființate, vor fi sprijinite în cadrul 
Programului Regional Vest 2021 - 2027 în cadrul intervenției 
regionale 1.3.D Întreprinderi nou înființate, intervenție aferentă 
Obiectivului de Politică 1 ”O Europă mai inteligentă”, Priorității 
1 ”O regiune  competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice”, Obiectivului specific 1.3 ”Intensificarea 
creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și 
crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin 
intervenții productive”. 

Solicitanții eligibili în cadrul acestei intervenții regionale sunt 
exclusiv IMM-urile nou create, în județele Caraș Severin sau 
Hunedoara, din mediul urban. 

Acest tip de investiție regională va avea o plafonare a valorii 
nerambursabile de maxim 50.000 de euro, iar activitățile 
finanțate se referă la achiziția de active corporale: 
echipamente, utilaje, instalații de lucru, etc, active necorporale: 
brevete, licențe, programe informatice, etc. precum și servicii-
suport de tipul consilierii, mentoring-ului sau coaching-ului. În 
acest sens, vă recomandăm să consultați minighidul dedicat 
pe site-ul ADR Vest. Lansarea în consultare publică a ghidului 
solicitantului de finanțare aferent întreprinderilor nou înființate 
este preconizată pentru al 4-lea trimestru al anului curent. 

ADR Vest a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată, 
calendarul orientativ al lansării spre consultare publică, 
respectiv al publicării în forma finală a primelor ghiduri ale 
solicitantului de finanțare, disponibil pe site-ul ADR Vest. Acest 
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document va fi actualizat constant, incluzând detalii aferente 
intervenției regionale 1.3.D Întreprinderi nou înființate atunci 
când acestea vor fi disponibile. Detalii cu privire la perioada de 
depunere a proiectelor în cadrul intervențiilor regionale 
urmează a fi publicate la o data ulterioară. 

Mai multe informații despre program se regăsesc pe site-ul 
ADR Vest. 

13.  Bună ziua dețin o mica firma de 
proiectare de 5 ani sunt doar eu că 
administrator din decembrie am 
angajat-o pe sotie. As vrea sa vad 
daca mă pot descurca sa 
întocmesc actele pt a încerca 
finanțarea, nu dețin buget pt a 
plăti o forma în a mă ajuta. Mă 
puteți ghida înspre un ghid sau 
departament care ajuta cu 
consultanta pt a mă putea ghida și 
ei mai departe.  

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest are calitatea 
de Autoritate de Management pentru Programul Regional 
Vest (PRV), finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), reprezentând principalul instrument de 
finanțare din fonduri europene disponibil la nivel regional 
pentru zona urbană în regiunea Vest: județele Arad, Caraș 
Severin, Hunedoara și Timiș.  

Activitatea de informare și helpdesk desfășurată de ADR Vest 
asigură necesitățile de informare, îndrumare și consiliere, atât 
ale potențialilor aplicanți, cât și ale beneficiarilor fondurilor 
gestionate de către ADR Vest și are ca scop: 

• facilitarea accesului potenţialilor aplicanţi şi a 
beneficiarilor finali la sursele de informare pe teme de 
finanţare din fonduri structurale; 

• oferirea de îndrumare şi consiliere potenţialilor aplicanți 
pentru pregătirea cererii de finanțare. Precizăm că 

Solicitarea nu 
este preluată 
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această activitate nu implică şi consultanţă pentru 
scrierea proiectelor, inclusiv a cererilor de finanțare. 

În vederea pregătirii și depunerii unui proiect în cadrul 
Intervenției regionale 1.3 A Sprijin pentru microîntreprinderi, vă 
recomandăm să studiați ghidul solicitantului de finanțare, 
împreună cu grila de evaluare și selecție, lista codurilor CAEN 
eligibile, lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, lista domeniilor 
de activitate excluse de la finanțare, modelul planului de 
afaceri, precum și macheta financiară, care pot fi consultate pe 
site-ul ADR Vest. 

Ghidul solicitantului aferent acestei intervenții regionale se află 
în perioada de consultare publică, iar potențialii solicitanți de 
finanțare sunt invitați să transmită observații și propuneri 
justificate la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro, până la 
data de 29.01.2023, ora 12:00. Ulterior încheierii procesului de 
consultare publică, Autoritatea de Management va elabora și 
publica varianta finală a ghidului solicitantului de finanțare și a 
anexelor acestuia modificate/actualizate ca urmare a 
consultării publice.  

Suplimentar, precizăm faptul că prin intermediul acestui apel 
de proiecte se urmărește creșterea competitivității și a 
capacității de producție a microîntreprinderilor din Regiunea 
Vest, care au fost înființate cel târziu la data de 31.12.2021 și au 
un număr mediu de locuri de muncă, calculat conform 
reglementărilor CE în echivalenți medii cu normă întreagă 
anuală (ENI), în anul anterior depunerii proiectului, de minim 1.  
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Tipologiile de activități eligibile care se regăsesc în cadrul 
ghidului aflat în acest moment în consultare publică se referă 
strict la sprijinirea activităților de producție, respectiv investiții 
în spații de producție de tip construcție industrială, dotări, 
extinderea piețelor de vânzare și a gamei de produse/servicii 
oferite, activități din domeniul economiei circulare, etc., iar în 
Anexa 27 la ghidul solicitantului de finanțare sunt enumerate 
codurile CAEN propuse spre finanțare. 

Contribuția solicitantului de finanțare pentru ajutorul de 
minimis trebuie să fie de cel puțin: 

• 17 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Arad 

• 10 % pentru investițiile care se implementează în 
județele Hunedoara și Caraș Severin 

• 24 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Timiș 

În cadrul Programului Regional Vest, în funcție de prioritatea 
de investiții pentru care se dorește finanțare, costurile aferente 
serviciului de consultanță sunt eligibile, însă nu reprezintă o 
condiție obligatorie în procesul de evaluare, selecție și 
contractare, iar detaliile legate de tipologia cheltuielilor 
eligibile din sfera consultanței sunt disponibile în cadrul 
fiecărui ghid specific. Pe site-ul ADR Vest, la adresa, 
https://adrvest.ro/por-2014-2020/lista-firme-consultanta/ există 
o bază de date structurată pe domenii de activitate, care 
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cuprinde firme de consultanță care activează în Regiunea Vest 
și care au dorit să își prezinte portofoliul de activitate. Precizăm 
faptul că selectarea firmelor de consultanță reprezintă decizia 
exclusivă a solicitantului de finanțare. 

În data de 14.02.2023 a fost lansată în consultare publică 
versiunea draft a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 de proiecte în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin 
pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor care activează pe 
codurile CAEN aferente serviciilor. Procesul de consultare 
publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul www.adrvest.ro, la 
secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 

Referitor la oportunitățile de finanțare derulate de către ADR 
Vest, pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată, se regăsește 
calendarul orientativ al lansării spre consultare publică, 
respectiv al publicării în forma finală a primelor ghiduri ale 
solicitantului de finanțare și este disponibil pe site-ul ADR Vest. 

14.  Bună seara, spuneti-mi va rog 
daca firmele care au cod caen 7111 
se încadrează la programul pnrr 
DIGITALIZAREA IMM-URILOR - 
GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 

Referitor la solicitarea dvs., precizăm faptul că Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Vest are calitatea de Autoritate de 
Management pentru Programul Regional Vest (PR Vest) 2021 - 
2027, finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), reprezentând principalul instrument de 

Solicitarea nu 
este preluată 
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EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE 
SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN 
ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR 
DIGITALE . 

Doresc sa fac achiziția unui 
scanner 3D pentru a ușura munca 
la birou și echiparea cu 
calculatoare și softuri mai 
performante. Am discutat cu un 
consultant dar as avea nevoie de o 
confirmare.  

finanțare din fonduri europene disponibil la nivel regional 
pentru zona urbană în regiunea Vest: județele Arad, Caraș 
Severin, Hunedoara și Timiș și nu are atribuții în cadrul apelului 
de proiecte „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 
euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea 
tehnologiilor digitale”. 

Legat de tipologia investițiilor care se vor finanța prin 
Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), vă 
recomandăm să vă adresați Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene, la tel. 0372.838.743, 0372.838.857 sau e-
mail: contact.minister@mfe.gov.ro, în calitate de autoritate 
care gestionează acest program. Mai multe informații privind 
finanțările care se derulează prin PNRR se regăsesc pe site-ul 
https://mfe.gov.ro, iar Ghidul specific – condiții de accesare a 
fondurilor europene apelului de proiecte: Digitalizarea IMM-
urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să 
sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale, poate fi 
consultat aici 

În ceea ce privește digitalizarea IMM-urilor precizăm faptul că 
inclusiv prin PR Vest 2021 – 2027 va fi disponibilă această 
tipologie de finanțare, care va fi susținută în cadrul Obiectivului 
de Politică 1-O Europă mai inteligentă, Prioritatea de Investiții 
1-O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice, Intervenția regională 1.2 Digitalizare 
IMM. IMM-urile din domeniile de specializare inteligentă ale 
Regiunii Vest, cu sediul social și locația de implementare a 
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proiectului în Regiunea Vest pot obține finanțare 
nerambursabilă pentru următoarelor activități: 

• Achiziția de echipamente hardware TIC; 

• Achiziția de licențe; 

• Investiții în aplicații particularizate, inclusiv soluții de 
automatizare; Servicii pentru securitate cibernetică; 

• Platforme online de comercializare; 

• Servicii de găzduire și stocare. 

Valoare proiectului este cuprinsă între minim 15.000 euro și 
maxim 60.000 de euro, acordată pentru adoptarea de 
tehnologii digitale, iar contribuția solicitantului de finanțare 
pentru ajutorul de minimis este diferențiată pentru fiecare 
județ în parte, după cum urmează: 

• 17 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Arad 

• 10 % pentru investițiile care se implementează în 
județele Hunedoara și Caraș Severin 

• 24 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Timiș. 

Data estimată de lansare în consultare publică a Ghidului 
solicitantului de finanțare este preconizată pentru luna martie 
2023, conform calendarului orientativ al apelurilor de proiecte 
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din cadrul PR Vest 2021 - 2027. Pentru mai multe detalii, vă 
recomandăm să consultați minighidul pe site-ul ADR Vest. 

15.  Va rog sa aveti amabilitatea sa imi 
comunicati daca exista ghid in 
consultare publica si pentru IMM-
uri, corespondentul ghidului POR 
2014-2020, AXA 2.2. 

Pentru microintreprindere am 
constatat ca este publicat spre 
consultare. 

 

Referitor la finanțările care pot fi obținute de către IMM-uri, 
precizăm faptul că ghidul solicitantului de finanțare și anexele 
acestuia aferente Intervenției regionale 1.3 B Investiții 
productive sunt documente care se află în lucru, iar data 
estimativă pentru lansarea în consultare publică este luna 
aprilie 2023, conform informațiilor din calendarul orientativ al 
apelurilor de proiecte, care se regăsește pe site-ul ADR Vest. 

Pentru a veni în sprijinul solicitanților la finanțare, ADR Vest a 
publicat pe site-ul instituției o serie de documente de interes 
referitoare la actuala perioadă de programare, respectiv: 
Programul Regional Vest 2021 – 2027, rezumatul al PRV, 
precum și o serie de minighiduri ale solicitantului de finanțare, 
inclusiv minighidul aferent intervenției regionale 1.3.B Investiții 
productive. Toate aceste informații se regăsesc pe site-ul ADR 
Vest. 

Suplimentar, menționăm că prin apelul mai sus menționat vor 
fi finanțate IMM-urile  cu sediul social și locația de 
implementare în Regiunea Vest, în mediul urban și în stațiunile 
turistice atestate și întreprinderile mici și mijlocii non-agricole 
cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare în 
mediul rural. În cadrul acestei priorități de investiții sunt 
eligibile societățile comerciale care au desfășurat activitate pe 
o perioadă corespunzătoare a cel puțin trei ani fiscali integrali 
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anterior depunerii cererii de finanțare. Acestea vor putea 
solicita finanțare pentru: 

• Investiții în construcții industriale; 

• Dotare cu active corporale, de ex. echipamente 
tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier și active 
necorporale, de ex. brevete, licențe, aplicații și programe 
informatice; 

• Internaționalizare, certificări; 

• Introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi; 

• Activități care respectă principiul economiei circulare.  

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile avută în vedere în 
varianta ghidului solicitantului de finanțare aflată în elaborare 
pentru această intervenție regională,  poate fi de 250.000 euro, 
iar valoarea maximă a finanțării nerambursabile pentru 
ajutorul de stat poate ajunge la 1.000.000 de euro, cu un plafon 
maxim de 200.000 de euro acordat pentru ajutor de minimis. 

Valoarea contribuției solicitantului de finanțare pentru ajutorul 
de minimis trebuie să fie de cel puțin: 

• 17 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Arad 

• 10 % pentru investițiile care se implementează în 
județele Hunedoara și Caraș Severin 
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• 24 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Timiș 

Valoarea contribuției solicitantului de finanțare pentru ajutorul 
de stat este: 

• 50 % în județele Arad și Timiș, 30 % în județul Hunedoara 
și 40 % în județul Caraș Severin pentru investițiile care se 
implementează de către microîntreprinderi și 
întreprinderi mici 

• 60% în județele Arad și Timiș, 40 % în județul Hunedoara 
și 50 % în județul Caraș Severin pentru investițiile care se 
implementează de către întreprinderi mijlocii. 

16.  Buna ziua, la o parcurgere rapida a 
informatiilor privind accesul la 
finantare a microintreprinderilor 
inteleg ca daca CA obtinuta 
pentru CAEN RELEVANT este 
<30% finatarea poate fi de max 60 
%. Pentru o astfel de abordare,  
corect este ca  aplicantii sa poata 
primi max 200.000 eur daca CA a 
fost obtinuta pe un cod caen 
relevant sau coduri caen 
COMPLEMENTARE. Nu inteleg ce 
inseamna relevant , poate fi cod 
CAEN principal , poate fi cod caen 

Referitor la codul CAEN relevant precizăm faptul că, în 
accepțiunea  ghidului  de finanțare aflat în consultare publică, 
codul CAEN relevant reprezintă codul vizat de investiția 
propusă prin cererea de finanțare, indiferent dacă reprezintă 
obiectul principal sau obiectul secundar de activitate al 
societății și trebuie să se regăsească în Anexa 27 la ghidul 
solicitantului de finanțare. În cadrul cererii de finanțare va 
trebui menționat un singur cod CAEN relevant aferent 
investiției pentru care entitatea solicită finanțare. 

Totodată, subliniem faptul că codul CAEN principal reprezintă 
obiectul principal de activitate al societății, așa cu reiese acesta 
din documentele statutare ale solicitantului de finanțare și 

Solicitarea nu 
este preluată 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

30 

pe care s-a obtinut CA cea mai 
mare . Cand vorbesc de activitati 
complementare, ma gandesc la 
activitati din aceeasi 
ramura/sector economic. 

 

poate fi diferit de codul CAEN relevant pentru care se solicită 
finanțare în cadrul proiectului. 

Referitor la afirmația conform căreia “pentru CAEN RELEVANT 
este <30% finantarea poate fi de max 60 %” vă atragem atenția 
că, în conformitate cu obiectivul apelului de proiecte nr. 
PRV/1.3.A/1, solicitanții de finanțare care au obținut venituri din 
activitatea desfășurată în cadrul codului CAEN relevant al 
proiectului, respectiv codul CAEN pentru care se solicită 
finanțare,  mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri 
înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare, pot 
obține o finanțare de maxim 200.000 euro, iar solicitanții de 
finanțare care au obținut venituri din activitatea desfășurată în 
cadrul codului CAEN relevant al proiectului, mai mici de 30% 
din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din 
activitatea desfășurată în cadrul codului CAEN relevant al 
proiectului în anul anterior depunerii cererii de finanțare, pot 
obține o finanțare de maxim 60.000 euro. 

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate se realizează exclusiv prin 
analiza veniturilor obținute de către solicitantul de finanțare 
din activitățile desfășurate în cadrul codului CAEN relevant al 
proiectului pentru care solicită finanțare raportate la totalul 
cifrei de afaceri și nu ia în calcul veniturile obținute din 
activitățile desfășurate de întreprindere în cadrul altor coduri 
CAEN, care pot face obiectul, principal sau secundar al 
activităților firmei împreună cu codul CAEN relevant al 
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proiectului, fie ele și complementare din perspectiva ramurii 
sau sectorului economic vizat, grupului de cod CAEN, etc. 

Acest criteriu validează respectarea principiilor de acordare a 
finanțărilor europene prin sprijinirea acelor IMM-uri care au un 
potențial ridicat de valorificare a sprijinului financiar acordat, în 
sensul demonstrării capacității de a face față pe termen lung 
tuturor provocărilor de ordin operațional sau financiar care 
sunt antrenate de creșterea capacității de producție, 
extinderea piețelor de vânzare și creșterea competitivității 
acestora în piață, ca rezultate așteptate ale finanțării acordate. 
Din aceste considerente, intensitatea sprijinului financiar va fi 
direct proporțională: 

• atât cu experiența pe care microîntreprinderea o 
demonstrează în relație cu codul CAEN relevant al 
proiectului, respectiv dacă microîntreprinderea a 
desfășurat  activități într-o pondere semnificativă pe 
codul CAEN relevant iar aceste activități generatoare de 
venituri sunt la rândul lor relevante în cifra de afaceri, se 
consideră că microîntreprinderea are un grad de 
maturitate semnificativ în derularea activităților care 
urmează a fi sprijinite financiar; 

• cât și cu un grad scăzut de risc ca operaționalizarea 
investiției să nu se poată valorifica pe termen lung, de o 
manieră independentă, neasistată, ulterior finalizării 
tranșelor de plată prin care se asigură finanțarea 
nerambursabilă. 
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În cadrul Programului Regional Vest 2021 - 2027 se are în 
vedere acoperirea necesităților de finanțare identificate la 
nivelul Regiunii Vest, astfel încât pe parcursul anului 2023 vor fi 
lansate și alte apeluri de proiecte, conform calendarului 
disponibil pe site-ul ADR Vest, în cadrul cărora condițiile de 
eligibilitate vor fi particularizate în funcție de tipologia 
solicitanților de finanțare și a proiectelor care urmează a 
beneficia de finanțare și respectarea tuturor principiilor și 
condițiilor stipulate în regulamentele europene și legislația 
națională. 

Ulterior încheierii procesului de consultare publică, Autoritatea 
de Management va elabora și publica varianta finală a ghidului 
solicitantului de finanțare.  

17.  Solicităm să ne clarificați dacă 
criteriile de eligibilitate a 
solicitantului de la punctul 2.1.1, 
respectiv a) societate în baza legii 
nr231/1990, respectiv 1/2005, b) 
sediul social în regiunea Vest, se 
referă atât la solicitantul de 
finanțare cât și la întreprinderile 
legate! (11 din ghidul solicitantului). 

Pentru a fi eligibil la finanțare în cadrul apelului de 
proiecte nr. PRV/1.3.A/1, Intervenția regională 1.3A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, un solicitant de finanțare: 

a) trebuie să fie o societate constituită în baza Legii nr. 
31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza 
Legii nr. 1/2005. Sunt eligibile inclusiv societăți care 
funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. 

b) trebuie să aibă sediul social situat în regiunea Vest și 
locația de implementare a proiectului în mediul urban 
din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din 
Regiunea Vest. 
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Solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile legate, sunt 
verificate exclusiv pentru încadrarea în categoria de 
microîntreprinderi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, 
cu modificările și completările ulterioare. Criteriul de 
eligibilitate a solicitantului de finanțare 2.1.1, se va reformula 
și va avea următoarea formă: 

„2.1.1    Solicitantul de finanțare se încadrează în categoria 
solicitanților eligibili: 

a) Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 
31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza 
Legii nr. 1/2005, inclusiv societățile care funcționează în 
baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările 
ulterioare. 

b) Sediul social al solicitantului de finanțare este situat în 
regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în 
mediul urban din Regiunea Vest  sau în stațiunile 
turistice atestate din Regiunea Vest. 

c) Solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile legate, 
se încadrează în categoria microîntreprinderilor 
conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu 
modificările și completările ulterioare.” 
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18.  Solicităm să ne clarificați în ce 
situații se acceptă ca locația de 
implementare să fie ipotecat și să 
prezentăm acordul băncii, 
deoarece în ghidul consultativ, 
pag. 17 se menționează în felul 
următor: În accepțiunea AM PRV, 
dacă există garanții reale asupra 
imobilelor, de e.g. ipoteca, și 
proiectul prevede lucrări, 
indiferent dacă necesită sau nu 
autorizație de construire, 
garanțiile reale asupra imobilelor 
sunt considerate, incompatibile cu 
realizarea proiectelor de investiții 
în cadrul PRV, iar la pagina 35 din 
ghid, se menționează în felul 
următor: 

1. pentru investiții care includ doar 
servicii și/sau dotări și lucrări de 
construcție ce nu se supun 
autorizării: 

2. contract de vânzare-
cumpărare/contract de 
concesiune/contract de 
superficie/ contract de 

Pentru proiecte care prevăd lucrări care necesită autorizație de 
construire, garanțiile reale asupra imobilelor, de ex. ipoteca 
sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de 
investiții în cadrul PRV. Ca urmarea a finalizării etapei 
de  consultare publică, Ghidul aferent Intervenției regionale 
1.3A Sprijin pentru microîntreprinderi, apelul 1 va fi actualizat 
prin eliminarea din cadrul activităților eligibile a lucrărilor de 
modernizare. Prin modificarea introdusă nu sunt eligibile 
cheltuielile pentru lucrări de construcție care nu necesită 
Autorizație de construire. 

Pentru proiecte care propun exclusiv achiziția de dotări și 
servicii, sunt acceptate garanțiile reale asupra imobilelor, ca de 
exemplu ipoteca. În această situație se verifică dacă există 
acordul instituției în favoarea căreia a fost constituită ipoteca 
din care să rezulte dreptul solicitantului de finanțare de a 
implementa investiția, iar în situația în care solicitantul de 
finanțare nu este proprietarul imobilului, dreptul proprietarului 
de a încheia contractul de comodat/închiriere, precum și 
acordul acestuia din urmă pentru realizarea investiției propuse, 
în cazul în care acest lucru nu rezultă în clar din contractul de 
comodat/închiriere. 

Următoarele secțiuni din cadrul Ghidul solicitantului de 
finanțare vor fi reformulate, după cum urmează: 

• Cap. 2.1 Eligibilitatea solicitantului criteriul 2.1.11, 
Atenționarea de la lit. b) care va avea următoarea 
formulare: „În accepțiunea AM PRV, dacă există garanții 
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comodat/contract de 
închiriere/contract de 
donație/contract de locațiune etc;  

3. În situația în care imobilul care 
reprezintă locația de 
implementare a proiectului este 
ipotecat, se va transmite acordul 
instituției în favoarea căreia a fost 
constituită ipoteca din care să 
rezulte dreptul solicitantului de 
finanțare de a implementa 
investiția, iar în situația în care 
solicitantul de finanțare nu este 
proprietarul imobilului, dreptul 
acestuia de a încheia contractul de 
comodat/închiriere. 

Așadar dorim să ne clarificați dacă 
se acceptă ca locația de 
implementare să fie ipotecată în 
cazul unui proiect cu construcții, 
sau nu. 

reale asupra imobilelor, de e.g. ipoteca, și proiectul 
prevede lucrări care necesită autorizație de construire, 
garanțiile reale asupra imobilelor sunt considerate, 
incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în 
cadrul PRV.” 

• cap. 3.3 Documentația necesară finanțării, pct. 3.3.13 
Documente care conferă solicitantului de finanțare 
dreptul de a realiza investiția, lit. a) „pentru investiții care 
includ doar achiziții de servicii și/sau dotări:  

o contract de vânzare-cumpărare/contract de 
concesiune/contract de superficie/ contract de 
comodat/contract de închiriere/contract de 
donație/contract de locațiune etc, 

o în situația în care imobilul care reprezintă locația de 
implementare a proiectului este ipotecat, se va 
transmite acordul instituției în favoarea căreia a fost 
constituită ipoteca din care să rezulte dreptul 
solicitantului de finanțare de a implementa 
investiția, iar în situația în care solicitantul de 
finanțare nu este proprietarul imobilului, se va 
transmite dreptul proprietarului de a încheia 
contractul de comodat/închiriere, precum și 
acordul acestuia de a realiza investiția propusă, în 
cazul în care acest acord nu rezultă în clar din 
contractul de comodat/închiriere.” 
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19.  În ghid se menționează așa la pag. 
19: În cazul proiectelor care propun 
execuție de lucrări care necesită 
Autorizație de Construire, costul 
eligibil pentru construcții – montaj 
(C+M), conform definiției din HG 
907/2016, se încadrează în pragul 
de 600 euro/mp cu TVA inclus, 
echivalent în lei, la cursul de 
schimb InforEuro valabil la data 
publicării versiunii aprobate a 
ghidului solicitantului de 
finanțare. 

Avem două 
recomandări/mențiuni la acest 
paragraf: 

1) În cazul în care vorbim de lucrări 
de modernizare care nu se supun 
autorizării de construire, se poate 
depăși această valoare pe 
preț/unitar? Ar fi recomandat ca în 
ghid să apară o valoare pentru 
preț unitar/mp în cazul proiectelor 
cu construcții fără autorizație de 
construire  

În urma finalizării procesului de consultare publică în cadrul 
intervenției regionale 1.3A Sprijin pentru microîntreprinderi 
lucrările de construcții care nu necesită Autorizație de 
construire, respectiv lucrările de modernizare, indiferent dacă 
necesită sau nu Autorizație de construire, vor fi încadrate în 
categoria cheltuielilor neeligibile, astfel încât în Ghidul 
solicitantului de finanțare nu se va regăsi un preț unitar/mp 
pentru aceste tipologii de lucrări. 

Având în vedere solicitările de revizuire a costului eligibil 
pentru construcții – montaj (C+M) prevăzut în Ghidul de 
finanțare aferent Intervenției regionale 1.3A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, AM PRV a analizat oportunitatea 
actualizării costului pentru construcții – montaj și a decis 
ajustarea costurilor istorice cu un indice de actualizare relevant 
și a rezultat un prag maxim actualizat al costului eligibil de 700 
euro/mp fără TVA pentru construcții – montaj (C+M), 
conform definiției din HG 907/2016.  

Astfel, în versiunea finală a Ghidului solicitantului de finanțare 
se va revizui informația cu privire la pragul maxim eligibil astfel: 

„În cazul proiectelor care propun execuție de lucrări care 
necesită Autorizație de Construire, costul eligibil pentru 
construcții – montaj (C+M), conform definiției din HG 907/2016, 
se încadrează în pragul de 700 euro/mp fără TVA, echivalent 
în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării 
versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare”. 

Solicitarea 
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2) Faptul că pragul eligibil este de 
600 euro cu TVA – înseamnă că o 
firmă plătitoare de TVA, ar avea un 
cost eligibil de 504,20 euro/mp, iar 
o firmă neplătitoare de TVA ar 
beneficia de un cost eligibil de 600 
euro cu TVA/mp – deoarece în 
cazul lui TVA-ul este o cheltuială 
eligibilă. Propunerea noastră este 
să avem același cost unitar pentru 
ambele categorii de firme (plătitor 
și neplătitor de TVA). 

Referitor la propunerea dvs. de a menționa în ghidul 
solicitantului de finanțare același cost unitar pentru ambele 
categorii de firme, înregistrate sau neînregistrate ca plătitoare 
de TVA, precizăm că valoarea de 700 euro/mp fără TVA 
reprezintă pragul maxim de eligibilitate a cheltuielilor pentru 
proiectele care propun execuție de lucrări care necesită 
Autorizație de Construire. Valoarea TVA este eligibilă pentru 
achizițiile din cadrul proiectului pentru care TVA este 
nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și 
nerecuperabilă conform prevederilor art. 64 alin. (1), litera c) din 
Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, în acest fel, persoanele 
juridice care nu au posibilitatea recuperării TVA de la bugetul 
de stat, conform legislației naționale în vigoare, au posibilitatea 
de a recupera valoarea TVA plătită furnizorilor în cadrul 
proiectului din asistența financiară nerambursabilă. 

Pentru persoane înregistrate în scopuri de TVA, valoarea TVA 
este neeligibilă în cadrul proiectului, întrucât aceasta se 
recuperează de către solicitantul de finanțare de la bugetul de 
stat conform legislației naționale în vigoare. 

Informațiile din criteriul 2.2.1 din GSF si Anexa 5 Lista 
cheltuielilor eligibile și neeligibile vor fi actualizate după cum 
urmează: 

• criteriul 2.2.1 punctul a) „Construirea/extinderea spațiilor 
de producție, de tip construcție industrială, inclusiv 
asigurarea utilităților generale aferente, respectiv 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze 
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naturale, agent termic, energie electrică... În cazul 
proiectelor care propun execuție de lucrări care necesită 
Autorizație de Construire, costul eligibil pentru 
construcții – montaj (C+M), conform definiției din HG 
907/2016, se încadrează în pragul de 700 euro/mp fără 
TVA, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro 
valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului 
solicitantului de finanțare.” 

• în Anexa 5 Lista cheltuielilor eligibile și 
neeligibile, secțiunea A se va include următoarea 
formulare: „Costul eligibil pentru C+M 700 euro/mp fără 
TVA pentru proiecte care propun lucrări care necesită 
AC”. 

• în Anexa 5 Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, 
secțiunea B_Cheltuieli excluse de la finanțare se vor 
include următoarele categorii excluse de la finanțare 
„cheltuielile pentru modernizarea spațiilor de 
producție, indiferent dacă necesită sau nu Autorizație 
de construire”, „cheltuieli pentru lucrări de construcții 
care nu necesită Autorizație de construire” 

20.  În ghidul consultativ, pag. 19 se 
menționează în felul următor: 
Beneficiarul se va asigura că 
echipamentele achiziționate prin 
proiect vor fi adaptate accesului și 
manevrării de către persoane cu 

În conformitate cu prevederile Programului Regional Vest 
2021-2027, în scopul respectării condiției favorizante orizontale 
privind implementarea și aplicarea Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, intervențiile sprijinite vor 
ține cont de principiile și domeniile prioritare promovate prin 
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dizabilități, respectând cerințele 
minime legale în vigoare specifice 
fiecărui tip de echipament. 
Solicităm a se clarifica dacă toate 
echipamentele (inclusiv cele 
informatice și birotică) trebuie să 
respecte prevederea privind 
adaptarea pentru persoane cu 
dizabilități? 

Strategia națională privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități 2021-2027. 

În cadrul Obiectivului specific RSO1.3. Intensificarea creșterii 
sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de 
locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții 
productive, beneficiarul se va asigura că echipamentele 
achiziționate prin proiect vor fi adaptate accesului și manevrării 
de către persoane cu dizabilități, respectând cerințele minime 
legale în vigoare specifice fiecărui tip de echipament, în cazul 
în care acestea pot fi utilizate de persoane cu dizabilități. 

Prin urmare, precizăm că solicitantul de finanțare trebuie să ia 
măsuri menite să garanteze egalitatea, incluziunea și 
nediscriminarea și toate echipamentele propuse a fi 
achiziționate prin proiect trebuie să respecte cerințele minime 
legale în vigoare specifice fiecărui tip de echipament. În 
cererea de finanțare, solicitantul va detalia informațiile privind 
achizițiile de echipamente cu adaptări suplimentare pentru 
utilizatorii acestor echipamente, în limitele competențelor și 
abilităților necesare pentru a fi asigurată siguranța și 
securitatea la locul de muncă, precum și a limitelor tehnice ale 
echipamentelor, iar în Anexa 2Declarația de asumare, 
solicitantul de finanțare își va asuma că: 

• pentru proiectele sprijinite care includ și componente de 
infrastructură, va lua toate măsurile pentru a asigura 
accesibilitatea la mediul fizic la locația de implementare 
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a proiectului prevăzute în legislația națională, precum și 
adaptarea spațiului construit 

• se va asigura că echipamentele achiziționate prin 
proiect vor fi adaptate accesului și manevrării de către 
persoane cu dizabilități, dacă este cazul, respectând 
cerințele minime legale în vigoare specifice fiecărui tip 
de echipament 

• va lua măsuri ca echipamentele și serviciile de 
tip TIC – Tehnologia informațiilor și 
Comunicațiilor achiziționate și/sau furnizate prin proiect 
să respecte cerințele de adaptare a mediului 
informațional și comunicațional la nevoile persoanelor 
cu diferite dizabilități - fizice, senzoriale, psihice etc. 

În scopul unei mai mari clarități, la criteriul 2.2.1 punctul b) se va 
reformula Atenționarea după cum urmează: „Beneficiarul se va 
asigura că echipamentele achiziționate prin proiect vor fi 
adaptate accesului și manevrării de către persoane cu 
dizabilități, respectând cerințele minime legale în vigoare 
specifice fiecărui tip de echipament, în situația în care acestea 
pot fi utilizate de persoane cu dizabilități, cu respectarea 
normelor privind securitatea la locul de muncă.” 

21.  În conformitate cu ghidul 
solicitantului, pag. 19 - valoarea 
totală eligibilă a mijloacelor fixe, 
inclusiv valoarea 

În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului de 
finanțare, valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv 
valoarea instalațiilor/echipamentelor specifice în scopul 
obținerii unei economii de energie este de minim 60% din 
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instalațiilor/echipamentelor 
specifice în scopul obținerii unei 
economii de energie este de 
minim 60% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului. Vă solicităm 
o specificare clară sau o definiție 
punctuala a mijloacelor fixe care 
intra sub această calculație de 
60%. Momentan se înțelege că 
orice mijloc fix din catalogul 
mijloacelor fixe intra sub aceasta 
calculație de minim 60% (inclusiv 
clădiri – adică lucrări de construcții 
și modernizări) + mai sus scrie că 
minim 60% trebuie să reprezinte 
echipamente. 

valoarea totală eligibilă a proiectului. Mijloacele fixe sunt 
definite în conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale 
de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În cadrul apelului de proiecte nr. PRV/1.3.A/1, Intervenția 
regională 1.3A Sprijin pentru microîntreprinderi, mijloacele fixe 
includ: 

a) construcție industrială de tip hală de producție incluse la 
subgrupa 1.1. “Construcții industriale”: clasa 1.1.1. Clădiri 
industriale, clasa 1.1.2 Construcţii uşoare cu structuri 
metalice - hale de producţie, hale de montaj etc. și 1.1.5 
Piste și platforme definite conform Hotărârii Guvernului 
nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea și duratele normale de funcționare a 
mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, 

b) echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 
mobilier, echipamente informatice, birotică, respectiv 
care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente 
tehnologice - mașini, utilaje și instalații de 
lucru)”,  Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, 
control și reglare”, Clasa 2.3.6 Utilaje şi instalaţii de 
transportat şi ridicat, Grupa 3 „Mobilier, aparatură 
birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și 
materiale și alte active corporale”, din Hotărârea 
Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 
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privind clasificarea și duratele normale de funcționare a 
mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare 
și care se încadrează în limita valorică aferentă 
mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în 
vigoare la data depunerii cererii de finanțare 

c) instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei 
economii de energie, precum și sisteme care utilizează 
surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în 
care acestea sunt destinate strict utilizării pentru 
investiția finanțată. 

Suplimentar precizăm că instalațiile/echipamentele specifice 
în scopul obținerii unei economii de energie, enumerate la 
Criteriul 2.2.1 lit. c) sunt eligibile în procent de minim 5% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului, iar valoarea acestora este 
inclusă în valoarea totală a mijloacelor fixe din cadrul 
proiectului. 

Ca urmarea a finalizării etapei de  consultare publică, AM PRV 
a reanalizat procentele de eligibilitate a cheltuielilor aferente 
lucrărilor de construcție/ extindere și va modifica valoarea 
totală eligibilă a cheltuielilor pentru lucrări de construire/ 
extindere a spațiilor de producție la maxim 60% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului. Se menține condiția ca valoarea 
totală a mijloacelor fixe să fie de minim 60% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului. În acest sens, se va completa 
Atenționarea de la criteriul 2.2.1 după punctul c) cu următoarea 
formulare: 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

43 

„Atenție!  

Valoarea totală eligibilă a cheltuielilor pentru lucrări de 
construire/extindere a spațiilor de producție trebuie să fie mai 
mică de 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv valoarea 
instalațiilor/echipamentelor specifice în scopul obținerii unei 
economii de energie este de minim 60% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului.” 

22.  În ghidul consultativ Locația de 
implementare „nu este ocupată 
cu alte bunuri care nu au legătură 
cu investiția sau activitatea 
derulată de solicitantul de 
finanțare pentru care solicită 
finanțare”. Solicităm să ne 
clarificați dacă o societate care în 
momentul depunerii proiectului 
se ocupă cu fabricarea mobilei 
conform codului CAEN 3109 într-o 
hală de 100 mp iar prin acest 
program de finanțare dorește să 
depună un proiect tot în hala 
respectivă de 100 mp pentru 
activitatea de 1621 - Fabricarea de 
furnire şi a panourilor din lemn, ar 
putea să depună proiect în hala 

Este acceptată situația în care solicitantul de finanțare deține o 
hală de 100 mp în care desfășoară activități pe alt cod CAEN 
decât cel pentru care solicită finanțare prin proiect, cu condiția 
ca solicitantul de finanțare să demonstreze că în interiorul halei 
există suficient spațiu fizic necesar pentru amplasarea și 
exploatarea echipamentelor propuse a fi achiziționate prin 
proiect și că fluxul activităților finanțate nu este afectat de 
fluxul celorlalte activități care se desfășoară în același spațiu. 

Aceste aspecte se verifică inclusiv la vizita la locația de 
implementare a proiectului, care are loc în cadrul procesului de 
evaluare și selecție, ocazie cu care se verifică dacă locația de 
implementare este adecvată pentru implementarea 
proiectului, precum și conformitatea locației cu cele declarate 
de solicitantul de finanțare în cererea de finanțare și 
documentele anexate la aceasta. 

Solicitantul de finanțare va anexa la cererea de finanțare Planul 
de amplasare a activelor achiziționate prin proiect, completat 

Solicitarea nu 
este preluată 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

44 

existentă unde își desfășoară și 
alte activități sau locația trebuie să 
fie goală? 

în corelare cu dimensiunile locației de implementare și ale 
echipamentelor care urmează a fi amplasate – conform 
detaliilor tehnice incluse în ofertele de preț. În Planul de 
amplasare a activelor achiziționate prin proiect, solicitantul de 
finanțare va marca în clar inclusiv eventualele echipamente 
existente în locația de implementare. 

În funcție de specificul fiecărui caz, AM poate solicita inclusiv 
detalierea distincta a fluxurilor de activitate aferente celor două 
coduri CAEN. 

23.  Ghidul precizează că este eligibil: 
Achiziționarea de 
instalații/echipamente specifice în 
scopul obținerii unei economii de 
energie, precum și sisteme care 
utilizează surse regenerabile, 
alternative de energie, în cazul în 
care acestea sunt destinate strict 
utilizării pentru investiția finanțată 
– Solicităm să se clarifice situația în 
care panourile sunt amplasate pe 
o hală de producție unde se 
desfășoară și alte activități în afară 
de cele finanțate, ar fi eligibilă 
achiziționarea de panouri ? 

În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului de 
finanțare, cheltuielile pentru achiziționarea de 
instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei 
economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse 
regenerabile, alternative de energie, sunt eligibile exclusiv în 
cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru 
investiția finanțată. Cheltuielile pentru achiziționarea de 
panouri și/sau sisteme fotovoltaice sau panouri solare, care 
urmează a fi amplasate pe o hală de producție unde se 
desfășoară și alte activități decât cele pentru care se solicită 
finanțare, sunt cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului. 

Solicitarea nu 
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24.  Ghidul precizează că sunt eligibile: 
Activitățile dedicate extinderii 
piețelor de vânzare, a gamei de 
vânzare, a gamei de produse, și 
servicii oferite – Vă rugăm să 
clarificați care sunt exact 
cheltuielile eligibile din această 
categorie, de ex. taxe de 
participare, închiriere/ amenajare 
stand, materiale promoționale 
aferente, bilete de avion, bonuri, 
combustibil, cazare, etc! 

Referitor la activitățile dedicate extinderii piețelor de vânzare, a 
gamei de vânzare, a gamei de produse, și servicii oferite 
precizăm că sunt eligibile cheltuieli aferente participării 
solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel 
național și/sau extern, în afara României, la târguri, misiuni 
comerciale, expoziții: 

a) taxa de participare, 

b) taxa de închiriere a stand-ului, 

c) transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru 
maximum 2 delegați, 

d) transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor 
promoționale. 

Atragem atenția că, în conformitate cu prevederile ghidului 
solicitantului de finanțare, acesta va demonstra extinderea 
piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite la nivel 
național și/sau extern, în afara României prin încheierea a cel 
puțin unui contract comercial. Solicitantul trebuie să facă 
dovada obținerii de venituri ca urmare a încheierii a cel puțin 
unui contract, fie la 2 ani de la data finalizării implementării 
investiției, fie la maxim 3 ani, în caz contrar solicitantul de 
finanțare va restitui integral valoarea cheltuielilor efectuate 
pentru activități de extindere a piețelor de vânzare a gamei de 
produse și servicii oferite, în cadrul contractului de finanțare. 

Pentru o mai mare claritate AM PRV va detalia informațiile în 
ghidul solicitantului de finanțare și în Anexa 5_Lista 
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cheltuielilor eligibile și neeligibile, secțiunea A Cheltuieli 
eligibile, coloana Observații și va include în cadrul GSF, 
capitolul 2.2.1 următoarea atenționare: „Cheltuielile eligibile 
privind taxa de participare și taxa de închiriere a stand-ului, 
trebuie efectuate de către beneficiari în relația directă, fără 
intermediari, cu organizatorii acestor târguri, misiuni 
comerciale, expoziții.” 

25.  În ghidul consultativ, se 
menționează o recomandare 
pentru solicitanți: se recomandă 
ca proiectul să propună achiziții 
verzi pentru minim 30% din 
investiția în echipamente și dotări, 
iar minim 20% din materialele de 
construcții utilizate la lucrările de 
execuție să fie certificate Eco Label 
– Vă rugăm să dezvoltați explicați 
aceste recomandări! Această 
recomandare este făcută strict din 
perspectiva economiei circulare 
au pe tot proiectul? 

Cu referire la achizițiile verzi, în varianta draft 1 a Ghidului 
solicitantului de finanțare pentru apelul 1 în cadrul Intervenției 
regionale 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi, a fost inclusă 
următoarea recomandare pentru solicitanți: “Se recomandă ca 
proiectul să propună achiziții verzi pentru minim 30% din 
investiția în echipamente și dotări, iar minim 20% din 
materialele de construcții utilizate la lucrările de execuție să fie 
certificate Eco Label.” 

În urma consultării publice, cu privire la achizițiile verzi și 
certificatele Eco Label și a nevoii de a îndruma solicitanții să 
îmbrățișeze politicile promovate de Comisia Europeană în 
domeniul achizițiilor și mediului, AM PRV analizează 
oportunitatea includerii cerinței  ca proiectul să 
conțină achizițiile verzi și certificate Eco Label sub forma unui 
criteriu de prioritizare a proiectului sub următoarea formă:  

„Prin proiect se propune achiziția de bunuri sau utilizarea de 
materiale de construcții cu certificat ecologic/etichetă 
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ecologică pentru minim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, 
conform celor declarate în cererea de finanțare:” 

 

a)    Nu 0 puncte 

b)   Da 10 puncte  

Astfel, în situația în care proiectul propune achiziția de bunuri 
sau utilizarea de materiale de construcții cu certificat 
ecologic/etichetă ecologică în procent de minim 20% din 
valoarea eligibilă a proiectului, acesta va fi punctat cu 10 
puncte. Subliniem faptul că nerespectarea acestei cerințe, 
respectiv dacă proiectul nu propune achiziția de bunuri sau 
utilizarea de materiale de construcții cu certificat 
ecologic/etichetă ecologică  sau procentul propus este mai mic 
de 20% din valoarea eligibilă a proiectului, nu conduce 
la respingerea proiectului de la finanțare, ci doar la punctarea 
cu 0 puncte pentru acest criteriu de prioritizare.  

Este indicat ca solicitantul de finanțare să aplice aceste 
prevederi în funcție de specificul proiectului și în limita 
posibilităților existente pe piață la momentul derulării 
procedurilor de achiziții, în vederea demonstrării alinierii 
investiției la cerințe CE.  
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În ceea ce privește formularea acestui criteriu de prioritizare cu 
utilizarea exprimărilor ”certificat ecologic”, respectiv ”etichetă 
ecologică” au fost avute în vedere informații aferente etichetării 
ecologice europene, conform informațiilor disponibile pe site-
ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevederile 
Ordinului nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru 
aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde 
cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite 
grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de 
sarcini precum și informații disponibile pe site-ul Ministerului 
Mediului aferente listei operatorilor economici care au obținut 
eticheta UE ecologic, conform căreia fiecare produs cu eticheta 
UE ecologică are un număr de licență. 

Totodată, menționăm că acest criteriu de prioritizare a 
fost  deja inclus în cadrul ghidului  solicitantului de finanțare 
pentru apelul 2 de proiecte, dedicat exclusiv activităților din 
domeniul serviciilor, prin care microîntreprinderile cu sediul 
social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului 
în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și 
orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate 
din Regiunea Vest pot solicita finanțare pentru: 

a) Dotare cu active corporale și active necorporale exclusiv 
legate de funcționarea mijloacelor fixe care se 
achiziționează în vederea desfășurării activității 
finanțate. 
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b) Investiții în infrastructuri multifuncționale de agrement 
și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv 
dezvoltarea unor infrastructuri de tratament 
balnear, doar în stațiunile turistice atestate, exclusiv 
pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în 
cadrul punctului B al Anexei 27_Domenii de activitate 
eligibile. 

c) Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei 
de produse și servicii oferite, precum și participarea la 
principalele canale și platforme de internaționalizare 
inclusiv dezvoltarea de activități de marketing. 

d) Activități din domeniul economiei circulare. 

Versiunea draft 1 a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi a fost lansat în consultare publică în data de 
14.02.2023, iar procesul de consultare publică se va încheia la 
data de 17.03.2023, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate aici. În cazul în care doriți să ne 
transmiteți observații și propuneri justificate cu privire la 
documentele aflate în consultare publică, vă rugăm să utilizați 
adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro. 
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26.  Ghidul consultativ menționează 
că: nu sunt eligibile proiectele care 
propun investiții care se vor 
implementa în mediul rural – Vă 
rugăm să clarificați dacă satele 
aparținătoare de orașe ar fi 
eligibile sau nu la finanțare! 

Pentru o mai mare claritate, AM PRV va detalia informațiile în 
ghidul solicitantului de finanțare, iar criteriile de eligibilitate se 
vor reformula sub următoarea formă: 

• criteriul 2.1.1 lit. „b) Sediul social al solicitantului de 
finanțare este situat în regiunea Vest și locația de 
implementare a proiectului în mediul urban, inclusiv 
satele aparținătoare municipiilor și orașelor  din 
Regiunea Vest  sau în stațiunile turistice atestate din 
Regiunea Vest”  

• criteriul 2.2.1 Atenționarea de la lit. „a) Nu sunt 
eligibile: Proiecte care propun investiții care se vor 
implementa în mediul rural cu excepția celor din satele 
aparținătoare municipiilor și orașelor sau din stațiunile 
turistice atestate.” 

Solicitarea 
este preluată 

27.  La pag. 23 ghidul menționează 
așa: Solicitantul de finanțare va 
avea în vedere metodologiile 
anexă la ghidul solicitantului de 
finanțare, precum și legislația 
aplicabilă... – Vă rugăm să publicați 
aceste metodologii, deoarece ele 
nu sunt anexate la ghidul 
consultativ. 

La data de 29 decembrie 2022,  a fost lansat în consultare 
publică proiectul de Ghid al solicitantului de finanțare aferent 
Intervenției regionale 1.3A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, versiunea draft 1, însoțit de următoarele 
anexe: 

• Anexa 3_Grila de evaluare și selecție a cererii de finanțare 

• Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile. 

• Anexa 16_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, 
întreprinderea unică și ajutorul de minimis 

Solicitarea nu 
este preluată 
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• Anexa 21_Formular Plan de afaceri_Macheta financiara 

• Anexa 27_Domenii de activitate eligibile 

• Anexa 28_Domenii de activitate excluse de la finanțare 

Celelalte anexe la ghidul solicitantului de finanțare vor fi 
finalizate în urma procesului de consultare publică pentru 
documentele publicate. 

Facem precizarea că în prezent Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, în calitate de administrator al sistemului 
informatic MYSMIS, nu a finalizat dezvoltarea MYSMIS conform 
cerințelor din ciclul de programare 2021-2027, motiv pentru 
care o parte din anexele la ghidul solicitantului de finanțare nu 
au putut fi elaborate. Anexele care nu au fost publicate la 
momentul lansării în consultare publică, inclusiv Declarația de 
asumare, depind de dezvoltarea sistemului informatic MYSMIS 
și de modalitatea în care se vor putea integra toate cerințele 
AM PR Vest în declarațiile dezvoltate de MIPE. 

Etapa de consultare publică s-a încheiat la data de 29.01.2023 
ora 12:00. Autoritatea de Management publica o varianta 
actualizată a ghidului solicitantului de finanțare și toate 
anexele aferente acestuia, care va face subiectul unei noi 
perioade de consultare publică, înainte de aprobarea și 
publicarea acestuia în forma finală. 

Depunerea cererilor de finanțare va începe după 2 luni de la 
data publicării versiunii finale a ghidului solicitantului de 
finanțare, perioadă în care potențialii solicitanți de finanțare vor 
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putea să pregătească toate documentele necesare a fi 
transmise în conformitate cu forma finală a 
Ghidului solicitantului de finanțare.  

De la momentul lansării depunerii de proiecte solicitanții de 
finanțare vor avea la dispoziție 1 lună pentru depunerea 
proiectelor. 

28.  La pag. 34 ghidul menționează 
așa: Declarația de asumare a 
reprezentantului legal al 
solicitantului de finanțare. Se vor 
respecta modelul și instrucțiunile 
de completare din Anexa 
2_Formular. – Vă rugăm să 
publicați această anexă, deoarece 
nu este anexată la ghidul 
consultativ. 

 

La data de 29 decembrie 2022,  a fost lansat în consultare 
publică proiectul de Ghid al solicitantului de finanțare aferent 
Intervenției regionale 1.3A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, versiunea draft 1, însoțit de următoarele 
anexe: 

• Anexa 3_Grila de evaluare și selecție a cererii de finanțare  

• Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile. 

• Anexa 16_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, 
întreprinderea unică și ajutorul de minimis 

• Anexa 21_Formular Plan de afaceri_Macheta financiara 

• Anexa 27_Domenii de activitate eligibile 

• Anexa 28_Domenii de activitate excluse de la finanțare 

Celelalte anexe la ghidul solicitantului de finanțare vor fi 
finalizate în urma procesului de consultare publică pentru 
documentele publicate. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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Facem precizarea că în prezent Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, în calitate de administrator al sistemului 
informatic MYSMIS, nu a finalizat dezvoltarea MYSMIS conform 
cerințelor din ciclul de programare 2021-2027, motiv pentru 
care o parte din anexele la ghidul solicitantului de finanțare nu 
au putut fi elaborate. Anexele care nu au fost publicate la 
momentul lansării în consultare publică, inclusiv Declarația de 
asumare, depind de dezvoltarea sistemului informatic MYSMIS 
și de modalitatea în care se vor putea integra toate cerințele 
AM PR Vest în declarațiile dezvoltate de MIPE. 

Etapa de consultare publică s-a încheiat la data de 29.01.2023 
ora 12:00. Autoritatea de Management publica o varianta 
actualizată a ghidului solicitantului de finanțare și toate 
anexele aferente acestuia, care va face subiectul unei noi 
perioade de consultare publică, înainte de aprobarea și 
publicarea acestuia în forma finală. 

Depunerea cererilor de finanțare va începe după 2 luni de la 
data publicării versiunii finale a ghidului solicitantului de 
finanțare, perioadă în care potențialii solicitanți de finanțare vor 
putea să pregătească toate documentele necesare a fi 
transmise în conformitate cu forma finală a 
Ghidului solicitantului de finanțare. De la momentul lansării 
depunerii de proiecte solicitanții de finanțare vor avea la 
dispoziție 1 lună pentru depunerea proiectelor. 
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29.  În conformitate cu Anexa 3 - 
”proiectul nu se respinge de la 
finanțare dacă obține 0 puncte la 
cel puțin un criteriu de prioritizare” 
– Vă solicităm să corelați 
informațiile deoarece dacă se 
obțin 0 puncte la unul din criteriile 
de prioritizare nr. 41, 42, 43 atunci 
proiectul este respins deoarece 
aceste trei criterii de prioritizare 
constituie și criterii calitative 
(notate cu DA sau NU) fiind 
eliminatorie neîndeplinirea lor. 

Anexa 3_Grila de evaluare și selecție a cererii de finanțare 
conține: 

• secțiunea III Criterii calitative de selecție 

• secțiunea IV Criterii de prioritizare a proiectelor. 

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească toate 
criteriile de calitate din secțiunea III Criterii calitative de selecție 
din cadrul Anexei 3_Grila de evaluare și selecție a cererii de 
finanțare, respectiv trebuie să îndeplinească cel puțin 
condițiile/pragurile minime de calitate considerate obligatorii 
pentru fiecare proiect inclus la finanțare. Dacă unul din criteriile 
calitative de selecție este bifat cu NU, proiectul se respinge de 
la finanțare. 

În cazul în care proiectul obține DA la toate criteriile din grilă, 
respectiv conformitate administrativă, eligibilitate și calitate, 
proiectul va parcurge criteriile de  prioritizare la finanțare.  

Proiectul se respinge de la finanțare  doar în cazul în 
care totalizează 0 (zero) puncte la finalul evaluării tuturor 
criteriilor de prioritizare. 

Proiectele care îndeplinesc pragul de excelență de 75 de 
puncte se vor contracta direct. Restul proiectelor, care 
întrunesc un punctaj mai mare de 0 puncte și mai mic de 75 
puncte, se ordonează în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obținute și se contractează în măsura în care acestea se 
încadrează în alocarea apelului de proiecte. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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Criteriile de prioritizare conțin variante de răspuns a), b) sau c). 
Proiectele care nu se încadrează în niciunul din pragurile 
menționate la pct. a), b) sau c) de la criteriile de prioritizare vor 
primi 0 (zero) puncte pentru respectivul criteriu. 

Astfel, pentru a obține un punctaj la criteriile de prioritizare, un 
proiect trebuie să depășească condițiile/pragurile minime de 
calitate considerate obligatorii a fi îndeplinite de fiecare proiect 
inclus la finanțare. 

De exemplu: 

Daca un solicitant de finanțare are: 

• Rata de profitabilitate (RP) calculată în exercițiul financiar 
anterior depunerii cererii de finanțare egală cu 5%, 

• Rata de solvabilitate (RS) calculată în exercițiul financiar 
anterior depunerii cererii de finanțare egală cu 1 (unu), 

• Raportul dintre finanțarea nerambursabilă solicitată prin 
proiect și  valoarea cifrei de afaceri realizată în exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de finanțare are 
valoarea egală cu 4 (patru) 

proiectul îndeplinește criteriile calitative de selecție nr. 33, 34 și 
35, fiind astfel eligibil, întrucât îndeplinește condițiile/pragurile 
minime de calitate considerate obligatorii a fi îndeplinite de 
proiectul propus la finanțare. 

Pentru exemplele prezentate mai sus, conform criteriilor de 
prioritizare nr. 41, 42, 43, proiectul va obține 0 (zero) puncte, 
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întrucât nu a depășit condițiile/pragurile minime de calitate, 
dar nu este respins de la finanțare decât dacă punctajul total 
aferent criteriilor de prioritizare este 0 (zero). 

Pentru a obține un punctaj la criteriile de prioritizare nr. 41, 42, 
43, solicitantul trebuie  să depășească condițiile/pragurile 
minime de calitate considerate obligatorii a fi îndeplinite de 
proiectul propus la finanțare, respectiv să aibă: 

• Rata de profitabilitate (RP) calculată în exercițiul financiar 
anterior depunerii cererii de finanțare mai mare de 5%. 

• Rata de solvabilitate (RS), calculată în exercițiul financiar 
anterior depunerii cererii de finanțare mai mare de 1. 

• Raportul dintre finanțarea nerambursabilă solicitată prin 
proiect și valoarea cifrei de afaceri realizată în exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de finanțare să aibă 
valoarea mai mic de 4. 

30.  Grila de verificare a încadrării în 
categoria microîntreprinderilor- 
punctul 1 – cazul 3 – ” Dacă 
entitățile (X) care au calitatea de 
întreprinderi participante în 
structura acționariatului 
solicitantului de finanțare (A) în 
procent de participare individual 
mai mare sau egal cu 50% în 
întreprinderea solicitantă (A), sau 

Propunerea transmisă va fi inclusă în noua versiune a Grilei de 
verificare a încadrării în categoria microîntreprinderilor și vom 
revizui informațiile menționate la pct. 1 privind intervalul 
procentual prin care se determină dacă A și X sunt întreprinderi 
partenere, respectiv întreprinderi legate, în conformitate 
prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și 
completările ulterioare, iar paragraful va avea următoarea 
formă: 

Solicitarea 
este preluată 
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întreprinderea solicitantă (A) 
deține participații în alte 
întreprinderi (X), în procent 
individual mai mare sau egal cu 50 
% ” – Vă rugăm să corelați 
informația aici deoarece mai sus la 
situația partenerilor (cazul 2) un 
procent de exact 50% arată că 
intră la partenere, în schimb la 
legate (cazul 3) avem ”sau egal cu 
50%”. 

1. Dacă entitățile (X) care au calitatea de întreprinderi 
participante în structura acționariatului solicitantului de 
finanțare (A) în procent de participare individual mai mic 
de 25%, sau întreprinderea solicitantă (A) deține 
participații în alte întreprinderi (X), în procent individual 
mai mic de 25%  ® A și X sunt întreprinderi autonome. 

2. Dacă entitățile (X) care au calitatea de întreprinderi 
participante în structura acționariatului solicitantului de 
finanțare (A) în procent de participare individual cuprins 
între 25% (inclusiv) și 50% (inclusiv), sau întreprinderea 
solicitantă (A) deține participații în alte întreprinderi (X), 
în procent de participare individual cuprins între 25% 
(inclusiv) și 50% (inclusiv),  ® A și X sunt întreprinderi 
partenere.  

3. Dacă entitățile (X) care au calitatea de întreprinderi 
participante în structura acționariatului solicitantului de 
finanțare (A) în procent de participare individual mai 
mare de 50% în întreprinderea solicitantă (A), sau 
întreprinderea solicitantă (A) deține participații în alte 
întreprinderi (X), în procent individual mai mare de 
50%  ® A și X sunt întreprinderi legate. 

31.  Anexa 5-Lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile – cheltuială 
construcții și instalații – ”costul 
eligibil pentru C+M 600 euro/mp 
cu TVA inclus pentru proiecte care 

În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului de 
finanțare, secțiunea 2.4 Calitatea proiectului, la criteriul 2.4.2 se 
precizează: ”c) în cazul proiectelor care propun lucrări cu 
Autorizație de Construire, costul eligibil pentru construcții – 
montaj (C+M), conform definiției din HG 907/2016, se 

Solicitarea 
este preluată 
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propun lucrări care nu necesită 
AC” – Vă rugăm să corelați aici 
deoarece în ghid se menționează 
că acest cost de 600 euro/mp este 
pentru proiectele care necesită 
AC. 

încadrează în pragul de 600 euro/mp cu TVA inclus, echivalent 
în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării 
versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare.” 

În Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, în coloana 
”Limite procentuale” aferente cheltuielilor cu investiția de bază, 
dintr-o eroare a fost inclusă mențiunea ”Costul eligibil pentru 
C+M  600 euro/mp cu TVA inclus pentru proiecte care propun 
lucrări care nu necesită AC”. 

Eroarea va fi corectată, iar conform explicațiilor furnizate la 
întrebarea nr. 3 din prezentul email cu privire la pragul maxim 
eligibil pentru lucrări de construcții-montaj, în Anexa 5 se va 
actualiza informația unde se va include următoarea 
formulare: „Costul eligibil pentru C+M 700 euro/mp fără TVA 
pentru proiecte care propun lucrări care necesită AC”. 

32.  În conformitate cu Anexa 5_Lista 
cheltuielilor eligibile și neeligibile – 
capitol B Cheltuieli excluse de la 
finanțare: costurile aferente 
investițiilor în programe 
informatice (aplicație), respectiv 
costurile destinate rezolvării unor 
probleme specifice solicitantului 
de finanțare. Vă solicităm să ne 
dați o detaliere aici, care sunt acele 
costuri exact care sunt excluse de 
la finanțare? Vă rugăm să ne 

Pentru îndeplinirea obiectivului Intervenției regionale 1.3A 
Sprijin pentru microîntreprinderi și, în vederea evitării 
suprapunerii tipologiei de finanțări acordate în cadrul apelului 
de proiecte destinat digitalizării IMM-urilor, în cadrul 
prezentului apel de proiecte, sunt eligibile doar activele 
necorporale în absența cărora, funcționarea mijloacelor fixe 
care se achiziționează pentru desfășurarea activității finanțată, 
nu este posibilă. Astfel, activele necorporale care se propun a se 
achiziționa prin intermediul prezentului apel de proiecte 
trebuie să fie utilizate doar pentru activitatea finanțată, nu 
pentru întreaga activitate a solicitantului de finanțare. În cadrul 
apelului de proiecte destinat digitalizării IMM-urilor se vor 

Solicitarea 
este preluată 
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clarificați dacă sunt eligibile 
soluțiile de automatizare software 
de tip RPA, respectiv Robotic 
Process Automation! 

finanța activele necorporale necesare pentru digitalizarea 
activității solicitantului de finanțare. 

Costurile aferente investițiilor în programe informatice 
(aplicație), respectiv costurile destinate rezolvării unor 
probleme specifice solicitantului de finanțare și care nu sunt 
eligibile în cadrul acestui apel de proiecte nu pot fi detaliate în 
cadrul ghidului solicitantului de finanțare, întrucât, având în 
vedere raționamentul mai sus detaliat, doar solicitantul de 
finanțare poate stabili care dintre activele necorporale 
disponibile sunt sau nu sunt necesare 
derulării activității propuse spre finanțare. Astfel, este 
responsabilitatea solicitantului de finanțare să justifice 
necesitatea tuturor achizițiilor propuse în corelare cu 
activitatea pentru care solicită finanțare și cu obiectivul 
prezentului apel de proiecte. 

Pentru o mai mare claritate, punctul 2.2.1, lit. d) se va reformula, 
după cum urmează: „Investiții în active necorporale exclusiv 
legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în 
vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, 
utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci 
comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea doar 
a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită 
finanțare, eligibile în limita a maxim 15% din valoarea totală 
eligibilă a investiției.” 
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33.  În conformitate cu anexa Cum se 
verifică întreprinderea unică și 
legăturile/ parteneriatele 
solicitantului de finanțare (A) cu 
alte întreprinderi? se menționează 
în felul următor: Respectarea 
pragului referitor la numărul 
mediu anual de salariați este 
obligatorie. În plus, cel puțin unul 
din indicatorii financiari, respectiv 
cifra de afaceri anuală netă și 
activele totale trebuie să se 
încadreze în pragul aferent 
categoriei IMM aplicabile. 
Solicităm explicarea unei situații 
mai atipice în care numărul de 
angajați (mediu) este sub 10 
angajați, dar ambele criterii 
financiare (active totale, cifra de 
afaceri) depășesc limita de 2 
milioane euro. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare încadrarea 
într-o categorie IMM a unei întreprinderi se realizează ținând 
cont de tipurile de întreprinderi – autonome, partenere și 
legate – precum și urmând regula celor două exerciții 
financiare consecutive. 

Pentru a se încadra într-una din categoriile IMM, o societate 
trebuie să îndeplinească cumulativ cele două condiții 
referitoare la numărul mediu de salariați și valoarea cifrei de 
afaceri anuală netă sau valoarea activelor totale cu precizarea 
că respectarea pragului referitor la numărul mediu anual de 
salariați este obligatorie. Astfel o întreprindere care are un 
număr mediu al salariaților mai mic de 10, dar depășește pragul 
de 2 milioane stabilit pentru cifra de afaceri și pentru activele 
totale este considerată microîntreprindere. 

Solicitanții de finanțare sunt încurajați să analizeze legislația 
aplicabilă în domeniu precum și explicațiile furnizate în Anexa 
16_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, 
întreprinderea unică și ajutorul de minimis. 

Cazurile particulare în care se poate afla un solicitant de 
finanțare sunt analizate individual în cadrul procesului de 
evaluare și selecție, în baza informațiilor din situațiile financiare 
ale solicitantului de finanțare precum și ale întreprinderilor cu 
care acesta are relații de legătură sau de parteneriat. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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34.  În conformitate cu Anexa 28 - 
domenii de activitate excluse de la 
finanțare – ”În cadrul prezentului 
ghid al solicitantului de finanțare 
nu se acordă sprijin financiar 
pentru activitățile realizate de 
microîntreprinderi care își 
desfășoară activitatea în 
următoarele sectoare şi/sau care 
vizează următoarele ajutoare:” –Vă 
rugăm să ne dați o explicație mai 
clară. Societățile care au activitate 
în sectoarele excluse conform 
anexei, sunt excluse de la 
finanțare? 

Societățile care desfășoară activitate doar în cadrul sectoarelor 
excluse de la finanțare nu pot beneficia de ajutor de minimis, 
conform prevederilor art. 1 din Regulamentul (UE) NR. 
1407/2013. 

Prin excepție, societățile care desfășoară activitate atât în unele 
dintre sectoarele excluse, enumerate în cadrul Anexei 
28_Domenii de activitate excluse de la finanțare, respectiv în 
cadrul sectorului aferent pescuitului și acvaculturii, producției 
primare de produse agricole și prelucrării și comercializării 
produselor agricole, cât și în cadrul domeniilor de activitate 
eligibile menționate în Anexa 27_Domenii de activitate 
eligibile, pot beneficia de finanțare doar pentru activitățile 
desfășurate în cadrul domeniilor eligibile cu condiția 
demonstrării, prin mijloace corespunzătoare (separarea 
activităților sau o distincție între costuri), că activitățile 
desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutorul de 
minimis. 

Solicitarea nu 
este preluată 

35.  Buna ziua, Parerea mea este ca 
acest program ar trebui sa fie 
disponibil si IMM-urilor care sunt 
in zona rurala nu doar cele care 
sunt in statiuni turistice. Ar ajuta 
mult. 

 

Abordarea ca prin Programul Regional Vest 2021 – 2027 să se 
finanțeze investițiile microîntreprinderilor doar în mediul 
urban, rezidă din necesitatea ca finanțările europene pentru 
IMM-uri să nu se suprapună cu finanțările disponibile prin alte 
programe, ci să se asigure o complementaritate între 
programe care să acopere toate necesitățile identificate. 

Astfel, în perioada de programare 2021 – 2027 finanțările în 
mediul rural vor fi asigurate prin Planul Național Strategic 

Solicitarea nu 
este preluată 
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pentru Dezvoltare Rurală, document strategic implementat la 
nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
continuând astfel abordarea complementară din ciclul de 
finanțare anterior dintre POR 2014-2020 și Programului 
Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020. 

Posibilitățile de complementaritate și de creare de sinergii cu 
alte instrumente financiare ale UE, în ceea ce privește, spre 
exemplu, oportunitățile de finanțare propuse pentru mediul 
rural, au constituit o prioritate, atât pentru perioada de 
programare anterioară (2014-2020), cât și pentru viitoarea 
perioadă de programare (2021-2027), întrucât niciunul dintre 
instrumentele financiare comunitare nu poate oferi o finanțare 
exhaustivă, pentru toate tipurile de solicitanți sau toate tipurile 
de investiții. Totodată, fiecare dintre sursele de finanțare cu 
care programele regionale pot acționa în complementaritate, 
trebuie să se delimiteze de o manieră explicită și concretă la 
nivel de intervenții/tipologii de activități eligibile, obiective 
specifice, etc. astfel încât să se evite suprapunerea finanțărilor. 

Investițiile finanțate prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) se adresează atât solicitanților din mediul privat, 
respectiv microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din 
mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non- 
agricole în zonele rurale cât și solicitanților din mediul public, 
prin sprijinirea infrastructurii de acces agricolă, a infrastructurii 
de alimentare cu apă și canalizare, a celei rutiere și socială, 
precum și protejarea patrimoniului cultural. 
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Ulterior încheierii procesului de consultare publică, Autoritatea 
de Management va elabora și publica varianta finală a ghidului 
solicitantului de finanțare.  

36.  Bună ziua. Suntem un laborator 
de tehnica dentara din Caraș-
Severin,  am văzut pe lista 
codurilor CAEN ca este activitate 
eligibila accesării fondurilor. La 
condiții am văzut ca scria profit cu 
un an înaintea depunerii cererii de 
finanțare. Înseamnă profit în 2022? 
Și pentru achiziție echipamente, 
se pot achiziționa și din spațiul 
non UE?  

 

Vă confirmăm faptul că în cadrul primului apel de proiecte 
aferent intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi se pot finanța activități care se desfășoară în 
cadrul codului CAEN 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi 
instrumente medicale stomatologice. 

Pot să obțină finanțare microîntreprinderile înființate cel târziu 
la data de 31.12.2021 și care îndeplinesc toate criteriile de 
eligibilitate menționate în ghidul solicitantului de finanțare, 
inclusiv criteriul referitor la obținerea de profit din exploatare în 
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 
2022. 

Referitor la achiziția de echipamente, precizăm faptul că toate 
achizițiile derulate în cadrul contractului de finanțare trebuie 
să respecte prevederile naționale și europene în domeniul 
achizițiilor private. Se vor avea în vedere inclusiv prevederile 
Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii 
competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru 
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate 
din fonduri europene. 

Ulterior încheierii procesului de consultare publică, Autoritatea 
de Management va elabora și publica varianta finală a ghidului 

Solicitarea nu 
este preluată 
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solicitantului de finanțare și a anexelor acestuia 
modificate/actualizate ca urmare a consultării publice. 

37.  Va multumesc pentru 
promptitudinea informarii. Ar fi 
fost de interes si o lista cu 
activitatile eligibile, in conditiile in 
care pentru microintreprinderi, 
ghidul in consultare indica o 
reducere spectaculoasa de coduri 
caen eligibile si orientarea cu 
prioritate spre productie. A 
indeparta de la grupa 4 la 9 si a 
lasa doar grupa 1-3 nu este in 
regula. 

Poate la finalul consultarii 
ghidului, lucrurile se vor modifica 
si in aceasta privinta 

 

Codurile CAEN  care nu au fost cuprinse  în cadrul  primului apel 
de proiecte dedicat sprijinirii microîntreprinderilor, care se află 
în consultare publică până la data de 29.01.2023, ora 12:00 sunt 
avute în vedere la lansarea unui nou apel de proiecte dedicat 
microîntreprinderilor, care va apărea în cursul acestui an. În 
acest moment, ghidul solicitantului la finanțare pentru noul 
apel de proiecte este în curs de elaborare, iar condițiile de 
eligibilitate nu sunt încă definitivate, urmând ca documentația 
să  fie publicată la momentul lansării ghidului în consultare 
publică, estimată pentru al doilea trimestru al anului 2023. 

Referitor la lista cu activitățile eligibile aferentă apelului de 
proiecte dedicat IMM-urilor, așa cum am precizat și în cadrul 
răspunsului transmis anterior, ghidul solicitantului de finanțare 
și anexele acestuia, sunt documente care se află în lucru, iar 
data estimativă pentru lansarea în consultare publică este luna 
aprilie 2023, conform infomațiilor din calendarul orientativ al 
apelurilor de proiecte. 

Solicitarea nu 
este preluată 

38.  Va multumesc pentru informare 
insa va rog sa imi permiteti cateva 
completari referitor la codul CAEN 
si limitarea accesului la finantare 
la 60.000 eur : 

Referitor la observația „Codul CAEN pe care se aplica este unul 
singur si nu e relevant daca este in principal sau secundar. 
Acest lucru a fost dintotdeaua însă va rog sa aveți in vedere 
faptul ca codul principal este mereu cel pentru care 
microîntreprinderea a obținut/obține veniturile cele mai mari 
si acest aspect trebuie corelat cu aceasta limitare la 60.000 eur. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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codul CAEN pe care se aplica este 
unul singur si nu e relevant daca 
este in principal sau secundar . 
Acest lucru a fost dintotdeaua insa 
va rog sa aveti in vedere faptul ca 
codul principal este mereu cel 
pentru care microintreprinderea a 
obtinut /obtine veniturile cele mai 
mari si acest aspect trebuie corelat 
cu aceasta limitare la 60.000 eur . 
In aceeasi ordine de idei, CA pe un 
anumit cod CAEN nu este 
neaparat corespondentul  
demonstrării capacității de a face 
față pe termen lung tuturor 
provocărilor de ordin operațional 
sau financiar care sunt antrenate 
de creșterea capacității de 
producție, extinderea piețelor de 
vânzare și creșterea 
competitivității acestora în piață 

Cu siguranta, in egala masura au 
fost de-a lungul anilor beneficiari 
care au obtinut finantare de 
200.000 eur fara sa fi avut 
capacitate operationala pe o 
activitate anume . Capacitatea 

In aceeași ordine de idei, CA pe un anumit cod CAEN nu este 
neapărat corespondentul  demonstrării capacității de a face 
față pe termen lung tuturor provocărilor de ordin operațional 
sau financiar care sunt antrenate de creșterea capacității de 
producție, extinderea piețelor de vânzare și creșterea 
competitivității acestora în piață” precizăm următoarele: 

În teorie, codul CAEN principal, înscris în secțiunea Activitate 
principală din Certificatul de Înregistrare emis de ONRC, este 
cel care are contribuția cea mai mare la realizarea veniturilor 
companiei.  Nu este însă obligatoriu ca întreprinderea să 
realizeze venituri din activitățile care se pot desfășura în cadrul 
codului CAEN principal. 

În realitate, o întreprindere poate avea ca sursă principală de 
venituri o altă activitate economică înregistrată ca activitate 
secundară la ONRC. Dacă această situație nu este una 
conjuncturală, în mod firesc, compania trebuie să-și 
actualizeze documentele statutare, inclusiv cu modificarea 
corespunzătoare a Certificatul de Înregistrare. 

Pe de altă parte, în raportările financiare anuale, firmele au 
posibilitatea selectării codului CAEN al activității 
preponderente, respectiv care are contribuția cea mai 
importantă la realizarea veniturilor, însă acest lucru nu se 
realizează întotdeauna în mod corespunzător. Din 
această perspectivă, o raportare la codul CAEN principal înscris 
în Certificatul de Înregistrare sau la codul CAEN identificat în 
situațiile financiare anuale, nu este relevantă și nu reprezintă o 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

66 

operationala este asigurata de un 
management performat si nu de 
un nivel al CA . Sunt antreprenori 
care au dezvoltat pe propria firma 
mai multe activitati care nu au 
absolut nimic in comuna una cu 
cealalta, insa gestionarea si 
administrarea companiei a 
condus la succes si crestere chiar 
exponentiala in timp a activitatii. 
Capacitatea operationala 
inseamna sa stii sa coordoneze o 
activitate efficient si la final sa obtii 
un rata de profit care sa asigure 
resurse si continuitate activitatii . 
In consecinta rata profitului poate 
fi un element de referinta si in nici 
un caz CA. Putem avea o CA de 
1.000.000 eur cu rezultat negativ si 
la fel de bine o CA de 100.000 eur 
cu profit 80.000 eur.Dintre cele 2 
situatii care credeti ca este in 
masura sa asigure continuitate 
activitatii si crestere capacitate de 
productie? Cea care are CA de 10 
ori mai mare dar pentru care 
antreprenorul a gestionat prost 
cheltuielile sau cea cu CA de 10 ori 

certitudine în ceea ce privește activitatea economică care are 
contribuția cea mai mare la realizarea veniturilor companiei. 

Mai mult decât atât, pot fi situații în care o companie realizează 
în mod egal venituri din mai multe activități, caz în care oricare 
din aceste activități pot fi considerate principale și 
denotă faptul că aceasta nu se concentrează într-
o singură direcție de dezvoltare, putând oricând opta să-și 
îndrepte atenția spre una din celelalte activități indiferent de 
motivația din spatele respectivei decizii. 

Având în vedere cele menționate și strict din aceasta 
perspectivă, prezentul apel de proiecte vizează direcționarea 
finanțării maxime  către companiile care se concentrează în 
mod preponderent pe activitatea pentru care solicită finanțare, 
depășind astfel etapa de incertitudini în ceea ce privește 
viziunea de dezvoltare a acestora, iar din acest punct de vedere, 
importanța acordată activității economice este relevantă prin 
prisma ponderii veniturilor generate de aceasta în cifra de 
afaceri totală. 

Reamintim că obiectivul principal al apelului de proiecte este 
creșterea competitivității și productivității 
microîntreprinderilor din Regiunea Vest. 

Apelul de proiecte nr. 1 este dedicat exclusiv activităților de 
producție, a căror desfășurare necesită, de regulă, o 
infrastructură tehnologică specifică, și prin urmare, 
necesită realizarea în prealabil a unor investiții ce nu au efecte 
semnificative imediate, al căror potențial maxim este atins în 
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mai mica dar cu o profitabiliate de 
80% si din acest profit urmand a 
realiza investitii si a extinde piata si 
a dez. Noi capacitate de productie. 

In consecinta nu CA indica 
capacitate operationala 

VA rog sa aveti in vedere si situatia 
cand un antreprenor foarte bun a 
dezvoltat 2 activitati pe o 
microintreprindere si are o CA de 
50.000 eur pe una dintre ele ( o 
activitate tocmai demarata si 
pentru care a inregistrat CA exact 
in ultima luna a anului, fiind la 
inceput ) iar din cealalta activitate 
a realizat in 12 luni 200.000 eur 
insa ar dori sa aplice pentru codul 
caen specific activitatii cu CA – 
50.000 eur. Rezulta ca CA 50.000 
eur <30 % din total CA si nu are 
experienta. Si totusi intr-o singura 
luna a realizat 50.000 eur  iar cei 
200.000 eur in 12 luni, deci media 
lunara este de doar 16.667 eur . Si 
lista de exemple poate continua. 

intervale de timp relativ îndelungate chiar și în condițiile în care 
toate celelalte premise necesare afirmării pe piață sunt 
îndeplinite, precum acțiuni de marketing în promovarea 
produsului, depășirea fazelor critice specifice debutului pe 
segmentul de piață, etc. 

Prin urmare, îndeplinirea de către firma solicitantă a unor 
condiții precum nivelul veniturilor și importanța activității 
economice pentru care solicită finanțare, respectiv un prag al 
veniturilor aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare 
de minim 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior 
depunerii cererii de finanțare, sunt apreciate ca fiind premise 
minimale pentru fezabilitatea planului de afaceri și implicit 
pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului. 

Referitor la observația „Cu siguranta, in egala masura au fost 
de-a lungul anilor beneficiari care au obtinut finantare de 
200.000 eur fara sa fi avut capacitate operationala pe o 
activitate anume. Capacitatea operationala este asigurata de 
un management performat si nu de un nivel al CA . Sunt 
antreprenori care au dezvoltat pe propria firma mai multe 
activitati care nu au absolut nimic in comuna una cu cealalta, 
insa gestionarea si administrarea companiei a condus la succes 
si crestere chiar exponentiala in timp a activitatii. Capacitatea 
operationala inseamna sa stii sa coordoneze o activitate 
efficient si la final sa obtii un rata de profit care sa asigure 
resurse si continuitate activitatii. In consecinta rata profitului 
poate fi un element de referinta si in nici un caz CA. Putem avea 
o CA de 1.000.000 eur cu rezultat negativ si la fel de bine o CA 
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Pentru POR 2007-2020 finantarea 
era aceeasi pentru toti potentialii 
beneficiari,  insa la evaluare, pe un 
program competitiv, grila de 
evaluare tehnico- financiara 
penaliza punctajul prin  
corelatiiCArla intre CA si suma 
solicitata la finantare si va rog sa 
retineti ca nu era CA in legatura cu 
un cod CAEN anume. O CA e o 
cifra de afaceri si daca un 
antreprenor a reusit sa o obtina la 
un nivel ridicat si cu rata profitului 
foarte buna, va putea gestiona si 
creste capacitate de productie si 
extinde piete pe orice alta 
activitate. Experienta poate fi un 
atuu dar nu asigura succesul.  Nu 
e suficient sa ai experienta pe o 
activitate daca nu esti un 
antreprenor pregatit care sa 
asigure..cresterea capacitatii de 
productie, etc. si sa ai abilitati de a 
gestiona si dezvolta o afacere. 

Concluzia – CA nu este neaparat 
barometrul dezvoltarii unei afaceri 
atata timp cand rentabilitatea si 

de 100.000 eur cu profit 80.000 eur.Dintre cele 2 situatii care 
credeti ca este in masura sa asigure continuitate activitatii si 
crestere capacitate de productie? Cea care are CA de 10 ori mai 
mare dar pentru care antreprenorul a gestionat prost 
cheltuielile sau cea cu CA de 10 ori mai mica dar cu o 
profitabiliate de 80% si din acest profit urmand a realiza 
investitii si a extinde piata si a dez. Noi capacitate de productie. 
In consecinta nu CA indica capacitate operationala” precizăm 
următoarele: 

Atragem atenția că cifra de afaceri nu este unicul criteriu 
relevant analizat, precum și faptul că acest indicator nu este 
inclus în mod individual în setul de indicatori calitativi sau de 
selecție a proiectelor.  

Evaluarea capacității operationale, financiare și fezabilității 
proiectului se realizează printr-un cumul de informații 
relevante, precum concept, viziune, coerența planului de 
afaceri, inovare, perspective de extindere a pieței la nivel 
național și/sau internațional, etc. precum și din perspectiva 
performanțelor economico–financiare demonstrate și 
asumate, inclusiv rata de profitabilitate la care faceți referire. 
Toate aspectele menționate anterior în mod 
cumulat reprezintă premise solide în atingerea obiectivelor 
propuse. 

De asemenea, experiența, expertiza, capacitatea de organizare 
sau managementul performant al persoanei care gestionează 
întreaga afacere reprezintă noțiuni abstracte care nu pot fi 
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eficienta pot fi zero , a asigurarii 
cresterii capacitatii de productie, 
etc, rata profitului este un 
barometrul ai eficientei iar 
eficienta si buna gestionare a unei 
afaceri asigura cresterea 
capacitatii de productie , etc . 

Antreprenorul poate dezvolta de 
la zero activitati si in aceasta 
situatie i se limiteaza acest lucru. 
CA de pe firma (indiferent de 
activitate ) si RATA profitului 
demonstreaza ca a avut 
capacitatea de a gestiona si creste 
o activitate sau mai multe in 
cadrul aceleiasi companii. 

Daca dorim experienta, atunci 
resursa umana este cea care 
direct, prin reprezentantul legal 
sau indirect prin posturile de lucru 
create, o pot asigura . 

PS- din experienta proprie, atat in 
cadrul Incubatorului Creative 
Industries HUB Iasi, cat si in afara 
lui, am sprijinit microintreprinderi 
cu CA de 6000 -30.000 lei si au 

evaluate altfel decât prin prisma rezultatelor în care acestea se 
reflectă, respectiv prin prisma performanțelor financiare ale 
companiei măsurate prin intermediul indicatorilor economico 
- financiari.  

În acest sens, amintim că printre criteriile de calitate și selecție 
se regăsesc o serie de indicatori care pun în evidență pe de-o 
parte capacitatea deja demonstrată prin prisma valorilor 
istorice a indicatorilor din anul anterior depunerii cererii de 
finanțare, și pe de altă parte potentialul de dezvoltare prin 
prisma indicatorilor previzionați, respectiv valorile asumate de 
solicitantul de finanțare a fi obținute ca urmare a implementării 
proiectului. 

Se poate observa astfel că cifra de afaceri intra în calculul unor 
indicatori calitativi și de prioritizare. De asemenea,  pe langa 
indicatorii financiari sunt analizați și alti factori, prin urmare, 
toate aceste aspecte contribuie in mod cumulat la rezultatul 
final și oferă informații despre competitivitatea actuală și de 
perspectivă a întreprinderii, valorile ridicate impuse acestora ca 
nivel de excelență (prioritizare) oferind o garanție a succesului 
proiectului. 

Referitor la observația „Va rog sa aveti in vedere si situatia cand 
un antreprenor foarte bun a dezvoltat 2 activitati pe o 
microintreprindere si are o CA de 50.000 eur pe una dintre ele 
(o activitate tocmai demarata si pentru care a inregistrat CA 
exact in ultima luna a anului, fiind la inceput) iar din cealalta 
activitate a realizat in 12 luni 200.000 eur insa ar dori sa aplice 
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accesat inclusiv pe POR acest 
200.000 eur iar acum au afaceri de 
succes si CA este de ordinul 
sutelor de mii de eur sau milioane 
de eur dar in egala masura si rata 
profitului este mare si profitul 
asigura resurse pentru investitii , 
profitul asigura continuitate 
activitatii , nu doar CA. 

pentru codul caen specific activitatii cu CA – 50.000 eur. Rezulta 
ca CA 50.000 eur <30 % din total CA si nu are experienta. Si 
totusi intr-o singura luna a realizat 50.000 eur  iar cei 200.000 
eur in 12 luni, deci media lunara este de doar 16.667 eur . Si lista 
de exemple poate continua” precizăm următoarele: 

Performanțele financiare ale unei companii sunt analizate 
pentru o perioadă relevantă pentru rezultatele obținute. În 
mod convențional, această perioadă este corespunzătoare 
unui an fiscal integral pe parcursul căruia se poate observa 
influența tuturor factorilor care influențează activitate 
analizată precum: capacitatea de producție, durata fluxului de 
producție și numărul de cicluri complete dintr-o perioadă, 
indicatori de gestiune prin prisma cărora se pot anticipa 
sincope ale fluxurilor de încasări și plăți și nu în ultimul rând 
sezonalitatea specifică activității. 

Din aceasta perspectivă, veniturile obținute într-o 
perioadă scurtă de timp, respectiv o lună conform exemplului 
la care se face referire în mesaj, ar putea fi generate de o 
oportunitate de business izolată, conjuncturală, și nu oferă nici 
o garanție că nivelul respectiv al veniturilor ar putea fi realizate 
în mod constant pe o perioadă mai mare de timp,  nefiind astfel 
relevante pentru a putea fi extrapolate în viitor la durata unui 
ciclu complet de activitate. 

Având în vedere faptul că Programul Regional Vest 2021 – 2027 
este diferit față de Programul Operațional Regional 2014 – 2020, 
precum și față de restul Programelor Regionale aferente 
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perioadei de programare 2021 – 2027, criteriile de eligibilitate și 
calitate sunt diferite față de cele care au existat până în prezent 
sau față de cele care vor fi stabilite la nivelul celorlalte regiunii, 
iar prioritizarea la finanțare a proiectelor depuse de către 
entitățile cu sediul social în regiunea Vest, a fost gândită pentru 
a răspunde necesităților de dezvoltare identificate la nivelul 
regiunii Vest. 

AM PRV are în vedere lansare mai multor apeluri de proiecte 
care să se adreseze atât IMM-urilor cu istoric în activitatea 
desfășurată, cât și întreprinderilor nou înființate. Fiecare apel 
de proiecte va fi conceput astfel încât să acopere nevoile de 
finanțare identificate la nivelul regiunii Vest și să respecte 
prevederile din cadrul Programului Regional Vest 2021 -2027, 
elaborat în baza unui proces participativ și consultativ și 
aprobat de Comisia Europeana în data de 07.10.2022. 

39.  Buna ziua, Acesta este feedback-
ul meu legat de acest proiect de 
finantare (observatiile sunt 100% 
aplicabile si pt urmatoarele apeluri 
de finantare): 

• Faptul ca ati ales platforma 
MySmis pentru derularea 
lui va impiedica multi 
antreprenori sa isi 
gestioneze singuri 
aplicarea, din cauza 

Utilizarea platformei MySmis în vederea depunerii proiectelor 
în cadrul apelurilor lansate în cadrul Programului Regional Vest 
2021-2027 rezidă din prevederile art. 69 din Regulamentul (UE) 
2021/1060, conform căreia statele membre ale Uniunii 
Europene au obligaţia de a dispune de sisteme de 
management şi control al fondurilor pentru programele lor în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare coroborate 
cu prevederile OUG 172/2022 privind dezvoltarea sistemului 
informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ și a aplicațiilor informatice 
MySMIS2021 și SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor 
europene aferente perioadei de programare 2021-2027,  pentru 

Solicitarea nu 
este preluată 
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complexitatii MySmis si va 
forta pe toti sa apeleze la 
firme de consultanta - pt 
valoarea acestor proiecte 
de maxim 200.000 euro, 
relativ de valoare mica, nu 
se justifica neaparat 
colaborarea cu firme de 
consultanta. Ar fi fost mult 
mai usor o platforma 
dedicata proiectelor ADR 
Vest, la fel cum e cea 
guvernamentala 
https://granturi.imm.gov.ro/ 
(sau chiar o integrarea 
acolo) - poate pentru 
urmatoarele proiecte de 
finantare, se poate 
considera o astfel de 
abordare. 

• Rata de profitabilitate si de 
solvabilitate se calculeaza in 
functie de exercitiul 
financiar anterior, aferente 
unui perioade inca sub 
influenta pandemiei COVID 
si/sau a razboiului din 

completarea Legii-cadru nr. 153/2017. Aceste documente 
reprezintă cadrul legal prin care sunt stabilite condițiile care 
trebuie respectate, inclusiv utilizarea sistemului informatic 
MySMIS pe întreaga perioadă de programare 2021-2027. 

 În cuprinsul OUG 172/2022 sunt prevăzute inclusiv atribuțiile 
MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene) și STS 
(Serviciul de Telecomunicații Speciale) și ale AM-urilor 
(Autorități de Management) cu privire la sistemul informatic 
MySMIS2021/ SMIS2021+, astfel încât utilizarea acestui sistem 
informatic de către ADR Vest în calitate de  Autoritate de 
Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027 nu 
constituie un aspect care să facă obiectul unei  negocieri sau 
modificări ulterioare. 

Referitor la perioada de evaluare financiară a solicitanților, 
pentru a analiza situația financiară a unei firme, trebuie stabilită 
o perioadă de referință, care să fie relevantă și să reflecte 
realitatea situației financiare a solicitantului, în vederea 
respectării principiilor care guvernează acordarea fondurilor 
europene. Astfel, pentru proiectele care se vor depune în cursul 
anului 2023, s-a selectat anul fiscal 2022, având în vedere 
următoarele considerente: 

• solicitanții eligibili trebuie să aibă vechime de minim un 
an integral, respectiv întreprinderile trebuie să fie 
înființate până la 31.12.2021. Astfel, pentru o societate 
înființată în cursul anului 2021 nu se poate face o analiză 
la o perioadă anterioară anului 2021, iar situația 
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Ucraina, care nu reflecta 
complet si integral situatia 
reala unei companii 

 

financiară aferentă anului 2021 nu este relevantă, 
întrucât teoretic poate a avut doar câteva luni de 
activitate; 

• restricțiile pandemice au fost ridicate în martie 2022, 
activitățile companiilor nefiind supuse unor restricții 
semnificative, întrucât firmele de producție nu au avut 
afectată activitatea decât în puține situații în lunile 
ianuarie – martie 2022; 

• deși războiul din Ucraina poate fi considerat ca factor 
(printre alții) generator al procesului inflaționist 
manifestat în economie, riscurile de tip inflație sunt 
inerente (ca și alte tipuri de riscuri) și nu a generat 
declararea unei stări de alertă sau urgență la nivel 
național; 

• situația conjuncturală excepțională, criza sanitara, criza 
energetică etc - ca efect al războiului din Ucraina au 
afectat și se reflectă în toate domeniile de activitate. În 
plus, firmele care au reușit să gestioneze aceste crize și 
au atenuat impactul acestora asupra activității lor, 
demonstrează cu atât mai mult că au un management 
responsabil și au capacitate de reziliență în astfel de 
situații; 

• anii 2020 și 2021 au fost ani afectați de efectele 
pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2, iar 
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activitatea societăților a fost afectată de restricțiile 
existente. 

Având în vedere cele precizate mai sus, precum și faptul că toți 
solicitanții de finanțare au desfășurat activitatea în același 
climat politico-economic și medical, anul de referință selectat, 
2022 și pragurile minime impuse prin ghidul solicitantului de 
finanțare sunt stabilite astfel încât să reducă riscul de eșec al 
proiectelor și să asigure accesul la finanțare pentru societățile 
cu potențial ridicat de dezvoltare sustenabilă și care propun 
proiecte de investiții de calitate, mature, fiabile, cu șanse 
ridicate de a fi finalizate, care vor conduce la îndeplinirea 
obiectivului specific identificat pentru Regiunea Vest. 

Pragurile de minim 5% pentru rata profitabilității, respectiv de 
minim 1 % pentru rata solvabilității sunt considerate niveluri 
care asigură un minim grad de competitivitate și stabilitate 
financiară a solicitantului de finanțare, fiind prioritizate 
proiectele care au: 

• un nivel mai bun de competitivitate, respectiv 
profitabilitate, având astfel și un potențial mai ridicat de 
valorificare a sprijinului acordat; 

• un nivel mai bun de stabilitate, respectiv solvabilitate, 
având astfel și un potențial mai mare de implementare 
a proiectului. 
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40.  Vă rugăm să includeți și codul 
CAEN 3530 - Furnizarea de abur si 
aer conditionat în lista domeniilor 
eligibile deoarece acolo se află și 
producția de gheață: producerea 
si distributia de apa refrigerata 
pentru racire,  producerea de 
gheata, în scop alimentar sau 
nealimentar. Având în vedere că 
este eligibil și codul CAEN dintr-un 
domeniu asemănător, 1107, 
Producţia de băuturi răcoritoare 
nealcoolice; producţia de ape 
minerale şi alte ape îmbuteliate, 
considerăm că este potrivită și 
includerea codului 3530. Vă 
mulțumesc!  

Ca urmare a încheierii procesului de consultare publică la data 
de 29.01.2023 pentru primul ghid al solicitantului de finanțare 
în cadrul intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, vă informăm că Autoritatea de 
Management analizează posibilitatea includerii codului CAEN 
3530 - Furnizarea de abur si aer condiționat în versiunea finală 
a Ghidului solicitantului la finanțare și în Anexa 27_Domenii de 
activitate eligibile. 

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexele la acesta în formă 
finală vor fi publicate acestuia conform calendarului orientativ 
de lansare a apelurilor de proiecte, disponibil pe site-ul ADR 
Vest. 

Solicitarea 
este preluată  

41.  Bună ziua, se poate înființa o 
fermă de găini outoare de la zero 
cu bani europeni nerambursabile, 
as dori mai multe detalii despre 
fondurile europene 
nerambursabile. 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest are calitatea 
de Autoritate de Management pentru Programul Regional 
Vest (PRV) 2021-2027, finanţat prin Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR), reprezentând principalul 
instrument de finanțare din fonduri europene disponibil la 
nivel regional pentru zona urbană în regiunea Vest, județele 
Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș. 

Finanțările acordate acoperă domenii diverse precum 
inovarea, specializarea inteligentă, creșterea competitivității 

Solicitarea nu 
este preluată 
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IMM-urilor, digitalizarea, eficiența energetică, infrastructura 
verde, regenerarea urbană, mobilitatea, investițiile verzi,  
infrastructură educațională, turism și patrimoniu cultural și se 
adresează atât autorităților publice, mediului academic și de 
cercetare, cât și mediului privat, IMM-uri, organizații de 
cercetare și inovare, etc., în vederea creșterii calității vieții în 
regiune. 

Precizăm faptul că ADR Vest nu finanțează proiectele de 
investiții în mediul rural sau care se referă la activitățile care 
aparțin domeniului agricol. Investițiile pentru modernizarea 
exploatațiilor agricole, pentru tehnologizarea unităților de 
procesare, pentru dezvoltarea exploatațiilor pomicole, pentru 
înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori 
ferme de creștere, etc. sunt finanțări care sunt asigurate prin 
Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală, document 
strategic implementat la nivelul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Informații suplimentare referitoare la oportunitățile de 
finanțare care se derulează în mediul rural  se pot obține de la 
instituția care se ocupă de acest tip de finanțări în cadrul 
regiunii Vest, respectiv Centrul Regional pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale 5 Vest Timişoara, din cadrul Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale: www.afir.info,  situat în Calea 
Buziasului Nr. 11 A, Timișoara, judeţ Timiş, Tel.: 0256/250200, 
email: crpdrp5timisoara@afir.info, secretariat.crfir5@ afir.info. 
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42.  Buna ziua, Consider ca activitatea 
aferenta codului CAEN 1624 
"Fabricarea ambalajelor din lemn" 
ar trebui introdusa in Anexa 27 ca 
domeniu de activitate eligibil, 
deoarece reprezinta o activitate 
productiva din grupa 16, avand 
impact chiar si zona activitatilor 
din domeniul economiei circulare.  

 

Ca urmare a încheierii procesului de consultare publică la data 
de 29.01.2023 pentru primul ghid al solicitantului de finanțare 
în cadrul intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, având în vedere absența codului CAEN 1624 
Fabricarea ambalajelor din lemn din Anexa 27_Domenii de 
activitate eligibile precum și faptul că selecția codurilor CAEN 
se realizează  în concordanță cu Strategia Regională pentru 
Specializare Inteligentă (RIS3), document strategic la nivel 
regional care fundamentează accesul la fondurile europene 
alocate prin Politica de Coeziune la nivel regional și care 
stabilește cele 6 sectoare de specializare inteligentă de la 
nivelul Regiunii Vest,  vă informăm că Autoritatea de 
Management analizează posibilitatea includerii codului CAEN 
amintit  în versiunea finală a Ghidului solicitantului la finanțare 
și în Anexa 27_Domenii de activitate eligibile. 

Ghidul Solicitantului de finanțare și anexele la acesta în formă 
finală vor fi publicate acestuia conform calendarului orientativ 
de lansare a apelurilor de proiecte, disponibil pe site-ul ADR 
Vest. 

Solicitarea nu 
este preluată  

43.  Observatia nr. 1 “În cazul 
proiectelor care propun execuție 
de lucrări care necesită Autorizație 
de Construire, costul eligibil 
pentru construcții – montaj (C+M), 
conform definiției din HG 
907/2016, se încadrează în pragul 

La nivelul ADR Vest a fost efectuat un studiu asupra intervalelor 
valorice pentru costurile reprezentând lucrările de construcții-
montaj aferente investiției de bază. Analiza s-a realizat asupra 
un eșantion format din 32 de proiecte finanțate în cadrul POR 
2014-2020, Prioritățile de Investiții 2.1 (apelul 1 si 2) si 2.2 
(apelurile 1, 2 si 3). Toate proiectele aveau ca obiectiv realizarea 
unei construcții,  dintre care  31 de proiecte aveau ca obiectiv 

Solicitarea 
este preluată  
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de 600 euro/mp cu TVA inclus, 
echivalent în lei, la cursul de 
schimb InforEuro valabil la data 
publicării versiunii aprobate a 
ghidului solicitantului de 
finanțare.” Prima observatie este 
legata de pragul maxim impus 
pentru mp de hala. Putem sa 
demonstram ca la o investitie care 
a demarat cu un Studiu de 
fezabilitate in 2019 si a caror 
preturi au fost acutalizate in 2020 
pentru depunerea unei 
documentatii in vederea obtinerii 
unei finantari nerambursabile la 
ADR VEST valoarea C+M a investiei 
a relevat un total de 407.40 euro 
fara TVA / MP. In perioada 2020 a 
avut loc pandemia generată de 
virusul SARS-CoV-2. Criza 
provocată de virusul SARS-CoV-2 a 
avaut efecte in 2021 și în 2022 si a 
determinat o creștere a indicelui 
de cost total în construcții cu 
aproximativ 18%, din care 60% a 
fost generată de creșterea costului 
la materiale în construcții și 40% 
de creșterea costului cu 

realizarea unei construcții industriale din categoria C de 
importanță. Din datele analizate, a rezultat o valoare medie de 
480 euro/mp fără TVA a costurilor totale cu lucrările 
(construcții-montaj).  

Indicele de actualizare, care estimează o creștere cu 46,61% 
pentru intervalul de timp 2021-2029, a rezultat din Metodologia 
privind evoluția costurilor în perioada 2021-2029 și cadrul de 
performanță elaborată de către Banca Europeană de Investiții 
pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pusă la 
dispoziția Autorităților de Management de către Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator 
al programelor regionale, pentru o armonizare a indicilor de 
actualizare a costurilor istorice la nivelul tuturor programelor. 
Prin aplicarea indicelui de actualizare relevant de 1,4661 asupra 
costului istoric de 480 euro/mp fără TVA, a rezultat un prag 
maxim actualizat al costului eligibil de 700 euro/mp fără TVA 
pentru construcții – montaj (C+M), conform definiției din HG 
907/2016. 

Astfel, în urma finalizării procesului de consultare publică vă 
comunicăm că Autoritatea de management pentru PR Vest 
2021-2027 a actualizat costul eligibil pentru construcții – 
montaj (C+M) prevăzut în Ghidul de finanțare aferent 
Intervenției regionale 1.3A Sprijin pentru microîntreprinderi 
după cum urmează: pragul maxim al costului eligibil este 
de 700 euro/mp fără TVA pentru construcții – montaj (C+M), 
conform definiției din HG 907/2016. 
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manopera. Această creștere de 
preț a fost reflectată în indicele de 
cost total în construcții de către 
Institutul Național de Statistică 
începând cu luna martie 2021. 
Creșterea de preț generată de 
criza SARS-CoV-2 la materialele 
din construcții a afectat prețul 
ferm al contractelor de achiziție 
încheiate pentru cele trei categorii 
de contracte, și anume: 
contractele de lucrări, de produse 
(livrare echipamente) si de servicii. 
Creșterea de preț nu a putut fi 
avută în vedere de către ofertanți 
la data depunerii ofertelor, iar 
creșterile se reflectă in valoarea 
pretului pentru mp de hala 
industriala. Avand în vedere ca 
valoare eligibla a contractelor 
pentru beneficarii privati nu poate 
fi crescuta, surplusul il suporta 
beneficarii privati sub forma unor 
cheltuieli neeligibile CARE 
INGREUNEAZA DERULAREA 
PROIECTELOR AFLATE IN 
IMPLEMENTARE IN MOMENTUL 
DE FATA.Valoarea crescândă a 

Astfel, în versiunea finală a Ghidului solicitantului de finanțare 
se va revizui informația cu privire la pragul maxim eligibil astfel: 

„În cazul proiectelor care propun execuție de lucrări care 
necesită Autorizație de Construire, costul eligibil pentru 
construcții – montaj (C+M), conform definiției din HG 907/2016, 
se încadrează în pragul de 700 euro/mp fără TVA, echivalent 
în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării 
versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare”. 

Totodată, menționăm faptul că, tot ca urmare a finalizării 
procesului de consultare publică, în cadrul intervenției 
regionale 1.3A Sprijin pentru microîntreprinderi, lucrările de 
modernizare, indiferent dacă necesită sau nu Autorizație de 
construire, vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile, 
astfel încât, în Ghidul solicitantului de finanțare nu se va regăsi 
un preț unitar/mp pentru lucrări de modernizare. 

Ca urmare a încheierii procesului de consultare publică la data 
de 29.01.2023 (ora 12:00), toate criteriile de evaluare și selecție 
aferente intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi (așa cum sunt acestea disponibile pe site-ul 
ADR Vest) constituie aspecte care pot suferi 
modificări/actualizări operate de către Autoritatea de 
Management. 

Totodată, vă precizăm că ghidul solicitantului de finanțare și 
anexele la acesta, modificate/actualizate ca urmare a 
consultării publice vor fi publicate conform calendarului 
estimativ al apelurilor de proiecte, pe site-ul ADR Vest. 
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valoarilor preturilor la materialle 
de constructii si manopera au fost 
generate pe lângă Criza provocată 
de virusul SARS-CoV-2 și de alte 2 
crize: -Criza provocată de 
conflictul militar din regiunea 
Mării Negre -Criza generată de 
contextul internațional a condus 
la creșteri ale prețului la 
carburanți, dar și creșteri 
semnificative ale prețului la gazele 
naturale și la energia electrică. 
Astfel, valoarea actualizata pentru 
mp de hala industriala a crescut la 
678.21 Euro fara TVA/ MP, respectiv 
807.07 Euro cu TVA / MP.Preturile 
continua sa creasca pe fondul 
celor 2 crize . Consideram ca 
stabilirea pragului maxim stabilit 
prin Ghidul solicitantului nu este 
ancorat in realitate si dorim 
reanalizarea acestuia pentru a 
putea facilita accesul 
microintreprinderilor la finantare, 
respectiv pentru a preintampina 
eventualele cheltuieli neeligible 
care pot sa pericliteze 
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implementarea proiectelor cu 
fonduri nerambursabile. 

44.  Buna ziua, Consider ca procentul 
de 73% contributie, pe judetul 
Timis este mult prea mic si 
discrepanta fata de judetul Arad, 
Caras si Hunedoaramult prea 
mare. Un procent intre 83-85% 
contributie, ar fi mult mai atractiv 
pentru  judetele Arad si Timis. Imi 
sustin sugestia  argumentat de 
faptul ca pe parcursul derularii 
unui proiect apar cheltuieli 
suplimentare neeligibile gen rate 
la banca petru credit punte, 
sustinerea  TVA-ului din surse 
proprii sau tot din credit bancar 
pana la recuperarea acestuia. 
Toate aceste cheltuielii apasa la fel 
de greu pe agentul economic 
indiferent ca e din judetul Timis 
sau din judetul Caras. In opinia 
mea o diferenta asa de mare a 
procentului de contributie intre 
judetele din regiunea vest poate 
crea un dezechilibru in piata. 

Obiectivele generale ale finanțării prin Programul Regional 
(PR) Vest 2021–2027 vizează sprijinirea întreprinderilor care au 
potențial de dezvoltare și creșterea valorii adăugate. Având în 
vedere obiectivele menționate anterior și nevoia întăririi 
coeziunii teritoriale, pentru atenuarea disparităților dintre cele 
patru județe din Regiunea Vest, la stabilirea intensității 
ajutorului de minimis, a fost aplicată o formulă de alocare în 
care au fost luați în considerare 2 indicatori pe un orizont de 5 
ani, plecând de la sursele statistice oficiale, oferite de INS: 

• media produsului intern brut pe cap de locuitor la nivel 
de județ și la nivel de regiune 

• numărul de întreprinderi active la 1000 de locuitori la 
nivel de județ și la nivel de regiune 

Din analiza efectuată, a reieșit că atât media PIB/locuitor cât și 
nr. de întreprinderi active/1000 locuitori din județele Caraș-
Severin și Hunedoara, precum și media județelor Caraș-Severin 
și Hunedoara luate cumulat se situează sub media pe 
Regiunea Vest. De asemenea, media celor doi indicatori la 
nivelul județului Arad este aproximativ egală cu media pe 
regiune, iar media pentru județul Timiș este mai mare decât 
media pe regiune. 

Pornind de la o contribuție proprie stabilită pentru județele 
Caraș-Severin și Hunedoara de 10%, au fost calculate ratele de 

Solicitarea nu 
este preluată 
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 cofinanțare pentru județele Arad și Timiș, în funcție de 
ponderea județelor Arad și Timiș în raport cu media județelor 
Caraș-Severin și Hunedoara luate cumulat. 

Ca urmare a formulelor de calcul aplicate, au rezultat 
următoarele procente de contribuție proprie a solicitantului la 
valoarea eligibilă a investiției, diferită în cele 4 județe din 
Regiunea Vest: 

• 17% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru 
microîntreprinderile care au sediul social în regiunea 
Vest și locația de implementare în județul Arad, 

• 10% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru 
microîntreprinderile care au sediul social în regiunea 
Vest și locația de implementare în județele Hunedoara 
sau Caraș-Severin, 

• 24% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru 
microîntreprinderile care au sediul social în regiunea 
Vest și locația de implementare în județul Timiș. 

Procentele reprezentând contribuția proprie a solicitantului la 
valoarea eligibilă a investiției menționate anterior au fost 
analizate și aprobate de Comitetul de Monitorizare pentru 
Programul Regional Vest 2021–2027 și sunt aplicabile tuturor 
apelurilor de proiecte din cadrul PR Vest 2021–2027 în care se 
acordă sprijin financiar sub formă de ajutor de minimis. 
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45.  Buna ziua, Pentru criteriul nr 45 
aferent grilei de punctaj rog 
clarificare: punctajul pentru 
patrundere pe piata externa se 
poate obMne daca firma a avut 
venituri din strainatate aferente 
unui alt cod CAEN diferit de codul 
CAEN pe care se face proiectul? 
Asadar firma nu a avut venituri din 
strainatate pe codul CAEN pentru 
care se realizeaza proiectul.  

 

Evaluarea și punctarea proiectelor care urmează să fie depuse 
în cadrul primului apel de proiecte aferent Intervenției 
regionale 1.3.A - Sprijin pentru microîntreprinderi se va face în 
corelare cu codul CAEN relevant pentru care se solicită 
finanțare. 

Analiza încadrării în una din cele trei situații enumerate la pct. 
a), b) sau c) aferente criteriului 45 din Anexa 3 Grila de evaluare 
și selecție pornește de la verificarea corelării informațiilor 
precizate în Formularul cererii de finanțare cu cele din Anexa 
21_ Plan de afaceri_Macheta financiară și Raportul de expertiză 
contabilă în privința activității întreprinderii, anterioară 
depunerii cererii de finanțare. În baza acestor documente se 
analizează dacă solicitantul de finanțare a desfășurat activități 
generatoare de venituri realizate pe o piață externă, activități 
derulate fie pe codul CAEN aferent investiției propuse, fie pe un 
cod CAEN diferit, chiar dacă este obiectul principal ori secundar 
al activităților firmei, sau complementar din perspectiva 
ramurii sau sectorului economic vizat. Aceasta constituie piața 
externă pe care activează solicitantul în prezent. 

Acordarea punctajului la criteriul nr. 45 depinde de capacitatea 
solicitantului de a-și extinde piața externă existentă - indiferent 
de codul CAEN pe care au fost obținute veniturile pe această 
piață - cu un nou contract comercial destinat obținerii de 
venituri din activitatea finanțată (codul CAEN pentru care a fost 
obținută finanțarea), aspect urmărit în cadrul perioadei de 
durabilitate a investiției. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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Criteriul anterior menționat are rolul de a contribui la 
prioritizarea proiectelor și demonstrează extinderea piețelor de 
vânzare și creșterea competitivității solicitantului de finanțare 
în piața de profil, fiind unul dintre rezultate așteptate ale 
finanțării care urmează să fie acordate. 

Menționăm faptul că etapa de consultare publică a ghidului 
solicitantului de finanțare s-a încheiat în data de 29.01.2023, însă 
documentele de interes se pot regăsi în continuare pe site-ul 
ADR Vest respectiv ghidul solicitantului de finanțare, grila de 
evaluare și selecție, lista codurilor CAEN eligibile, lista 
cheltuielilor eligibile și neeligibile, lista domeniilor de activitate 
excluse de la finanțare, modelul planului de afaceri, precum și 
macheta financiară. 

46.  Administrez o IMM cod CAEN 7112 
si vreau sa achizitionez o 
camioneta prin proiecte ADR. 
Sunt sau vor fi lansate proiecte sa 
ma ajute pentru asa ceva? 

 

Referitor la achiziționarea unei camionete, menționăm că în 
cadru PRV 2021-2027, în cadrul finanțărilor destinate mediului 
privat, 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 dorește realizarea 
investiției propuse prin proiect, cu excepția mijloacelor fixe 
încadrate în clasa 2.3.6 ”Utilaje și instalații de transportat și 
ridicat”. 

În contextul procesului de consultare publică aferent 
intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi, 
care s-a încheiat la data de 29.01.2023, ora 12:00, vă 

Solicitarea nu 
este preluată 
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recomandăm să consultați secțiunea 2.3 Eligibilitatea 
cheltuielilor, din cadrul Ghidului solicitantului de finanțare, 
precum și Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile. 
Totodată, vă precizăm că ghidul solicitantului de finanțare și 
anexele la acesta, modificate/actualizate ca urmare a 
consultării publice vor fi publicate conform calendarului 
estimativ al apelurilor de proiecte. 

Referitor la codul CAEN 7112,  menționăm că tipologia de 
activități eligibile care se regăsesc în cadrul primului ghid 
aferent intervenției regionale  1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi se referă strict la sprijinirea activităților de 
producție: investiții în spații de producție de tip construcție 
industrială, dotări, extinderea piețelor de vânzare și a gamei de 
produse/servicii oferite, activități din domeniul economiei 
circulare, etc., iar în Anexa 27 la ghidul solicitantului de 
finanțare sunt enumerate codurile CAEN propuse spre 
finanțare. Codul CAEN 7112 ”Activități de inginerie si 
consultanta tehnica legate de acestea”  nu se regăsește în 
cadrul listei anterior menționate, acest domeniu nefiind inclus 
în categoria activităților de producție. 

În data de 14.02.2023 a fost lansată în consultare publică 
versiunea draft a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 de proiecte în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin 
pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor care activează pe 
codurile CAEN aferente serviciilor. Procesul de consultare 
publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. 
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Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul www.adrvest.ro, la 
secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 

Suplimentar față de apelurile dedicate exclusiv 
microîntreprinderilor în cadrul Intervenției regionale 1.3.A 
Sprijin pentru microîntreprinderi, pentru mediul privat sunt de 
interes și următoarele tipologii de finanțări: 

Intervenția regională 1.3 B Investiții productive, pentru care, 
conform calendarului orientativ publicat pe site-ul instituției, 
data estimată pentru lansarea în consultare publică a Ghidului 
solicitantului de finanțare este preconizată pentru luna aprilie 
2023. În acest sens, vă recomandăm să consultați minighidul 
dedicat aici.  În cadrul acestei intervenții regionale, IMM-urile 
definite conform Legii nr. 346/2004 cu sediul social și locația de 
implementare în Regiunea Vest, în mediul urban și în stațiunile 
turistice atestate, dar și întreprinderile mici și mijlocii non-
agricole cu sediul social în Regiunea Vest și locația de 
implementare în mediul rural, care au desfășurat activitate pe 
o perioadă corespunzătoare a cel puțin trei ani fiscali integrali 
anterior depunerii cererii de finanțare vor putea solicita 
finanțare pentru: 

• Investiții în construcții industriale; 

• Dotare cu active corporale, de ex. echipamente 
tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier și active 
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necorporale, de ex. brevete, licențe, aplicații și programe 
informatice; 

• Internaționalizare, certificări; 

• Activități care respectă principiul economiei circulare.  

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile în cadrul acestei 
intervenții regionale este de 250.000 euro, iar valoarea maximă 
a finanțării nerambursabile pentru ajutorul de stat poate 
ajunge la 1.000.000 de euro, cu un plafon maxim de 200.000 de 
euro acordat pentru ajutor de minimis. 

Valoarea contribuției solicitantului de finanțare pentru ajutorul 
de minimis trebuie să fie de cel puțin: 

• 17 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Arad 

• 10 % pentru investițiile care se implementează în 
județele Hunedoara și Caraș Severin 

• 24 % pentru investițiile care se implementează în județul 
Timiș 

Valoarea contribuției solicitantului de finanțare pentru ajutorul 
de stat poate fi: 

• 50 % în județele Arad și Timiș, 30 % în județul Hunedoara 
și 40 % în județul Caraș Severin pentru investițiile care se 
implementează de către microîntreprinderi și 
întreprinderi mici 
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• 60% în județele Arad și Timiș, 40 % în județul Hunedoara 
și 50 % în județul Caraș Severin pentru investițiile care se 
implementează de către întreprinderi mijlocii 

Mai multe detalii vor fi disponibile la momentul lansării 
ghidului în consultare publică, estimat pentru al doilea 
trimestru al anului 2023. 

Pentru a veni în sprijinul solicitanților la finanțare, ADR Vest a 
publicat pe site-ul instituției documente de interes referitoare 
la actuala perioadă de programare, respectiv: Programul 
Regional Vest 2021 – 2027 aprobat în data de 07.10.2022, un 
calendar orientativ al lansării apelurilor de proiecte, un rezumat 
al PRV o serie de minighiduri ale solicitantului de finanțare, dar 
și documentele strategice de interes care se regăsesc pe site-
ul adrvest.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

89 

Centralizator întrebări și răspunsuri webinar 26.01.2023 

Intervenția Regională 1.3.A – Sprijin pentru microîntreprinderi – apel 1 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Propuneri și observații 

 

Răspuns Autoritatea de Management Programul Regional 
Vest 

 

Soluționare 
propunere 

1.  Sunt elibigile și zonele periurbane 
ale orașelor din Regiunea de Vest? 

 

În conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului de 
finanțare, sunt eligibile proiecte ce propun investiții care se vor 
implementa în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare 
municipiilor și orașelor din Regiunea Vest, sau în stațiunile 
turistice atestate din Regiunea Vest. 

Nu sunt eligibile proiectele care propun investiții ce se vor 
implementa în mediul rural, cu excepțiile menționate mai sus. 

Zonele periurbane din Regiunea Vest sunt eligibile doar dacă 
sunt incluse în excepțiile menționate mai sus. 

Solicitarea nu 
este preluată 

2.  Bună ziua. La pct. 4.1.11 - Selecția 
proiectelor, scrie că Demararea 
evaluării proiectelor se va efectua 
în ordinea depunerii acestora, iar 
mai jos scrie că Dacă alocarea 
apelului de proiecte se epuizează 
pe parcursul procesului de 

În conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului de 
finanțare, demararea evaluării este primul pas din cadrul 
procesului de evaluare, selecție și contractare și se realizează în 
ordinea depunerii proiectelor.  

Procesul de evaluare se finalizează cu obținerea unui punctaj 
aferent criteriilor de prioritizare din grila de verificare. Proiectele 

Solicitarea nu 
este preluată 
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evaluare și selecție înainte de 
închiderea apelului de proiecte, 
proiectele care nu se încadrează  
în alocare vor fi incluse pe o listă 
de rezervă a apelului de proiecte. 
De aici rezultă că evaluarea se face 
după principiul Primul venit = 
primul servit. Am înțeles bine? 

 

care sunt eligibile și îndeplinesc pragul de excelență de 75 de 
puncte se vor contracta direct. 

Proiectele care obțin un punctaj total de 0 (zero) puncte se 
resping de la finanțare.  

Restul proiectelor, care întrunesc un punctaj mai mic de 75 
puncte, dar mai mare de 0 puncte, se ordonează în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obținute și se contractează în 
măsura în care acestea se încadrează în alocarea apelului de 
proiecte.  Prioritizarea la finanțare a proiectelor cu același 
punctaj se va face în funcție de data și ora depunerii. 

Dacă alocarea apelului de proiecte se epuizează pe parcursul 
procesului de evaluare și selecție, înainte de închiderea apelului 
de proiecte, proiectele care nu se încadrează în alocare, inclusiv 
în valoarea aferentă supracontractării, acestea vor fi incluse pe o 
listă de rezervă a apelului de proiecte, până la identificarea de 
resurse financiare disponibile. 

3.  Va exista o linie de finanțare 
pentru microîntreprinderi și 
pentru firmele care acționează pe 
coduri CAEN aferente serviciilor? 

Versiunea draft 1 a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, destinat firmelor care activează pe codurile 
CAEN aferente serviciilor, a fost lansat în consultare publică în 
data de 14.02.2023, iar procesul de consultare publică se va 
încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. Ghidul solicitantului de 
finanțare, împreună cu grila de evaluare, lista codurilor CAEN 
eligibile, lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, modelul planului 

Solicitarea nu 
este preluată 
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de afaceri, precum și macheta financiară pot fi consultate pe 
site-ul adrvest.ro, la secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 

În cazul în care doriți să ne transmiteți observații și propuneri 
justificate cu privire la documentele aflate în consultare publică, 
vă rugăm să utilizați adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro. 

4.  Buna ziua. Am un teren extravilan 
de 3.300 m in zona Moldova Noua. 
As dori sa construiesc mai multe 
căbănuțe, un ponton (terenul are 
ieșire la Dunăre), dacă se poate as 
dori suma de 200000€. Am și o 
firma SRL dar momentan fără 
activitate. 

 

Tipologiile de activități eligibile care se regăsesc în cadrul 
primului Ghid al solicitantului de finanțare destinat 
microîntreprinderilor se referă strict la sprijinirea societăților 
care activează pe codurile CAEN aferente producției, respectiv 
investiții în spații de producție, dotări, extinderea piețelor de 
vânzare și a gamei de produse/servicii oferite, activități din 
domeniul economiei circulare, etc. 

Pentru a putea solicita o finanțare nerambursabilă în valoare de 
200.000 euro, este obligatoriu ca solicitantul de finanțare să fi 
înregistrat venituri mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri 
înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare, din 
activități desfășurate pe codul CAEN eligibil pentru care solicită 
finanțare, cu respectarea plafonului de minimis aplicabil de care 
poate beneficia o întreprindere unică. 

Suplimentar precizăm că apelul destinat microîntreprinderilor 
care propun investiții în activități desfășurate conform codurilor 
CAEN aferente serviciilor a fost lansat în consultare publică în 
data de 14.02.2023 pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice, 
respectiv până la data de 17.03.2023, ora 12:00. Documentele 

Solicitarea nu 
este preluată 
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aferente sunt disponibile pe site-ul adrvest.ro, la secțiunea 
„Consultare publică PR Vest”.  

În cadrul acestui apel de proiecte microîntreprinderile cu sediul 
social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului 
în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și 
orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din 
Regiunea Vest pot accesa finanțare nerambursabilă de până la: 

• 60.000 euro dacă ponderea veniturilor aferente codului 
CAEN pentru care se solicită finanțare în cifra de de 
afaceri înregistrată în anul 2022 este mai mică de 30 % sau 
societatea nu a obținut venituri din codul CAEN relevant 
în anul 2022; 

• 120.000 euro, dacă ponderea veniturilor aferente codului 
CAEN pentru care se solicită finanțare în cifra de de 
afaceri înregistrată în anul 2022 este mai mare sau egală 
cu 30 % 

Tipurile de investiții eligibile sunt următoarele: 

a) Dotare cu active corporale și active necorporale exclusiv 
legate de funcționarea mijloacelor fixe care se 
achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate 

b) Investiții în infrastructuri multifuncționale de agrement și 
fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv dezvoltarea 
unor infrastructuri de tratament balnear, doar în 
stațiunile turistice atestate, exclusiv pentru investițiile 
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aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al 
Anexei 27_Domenii de activitate eligibile 

c) Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei 
de produse și servicii oferite, precum și participarea la 
principalele canale și platforme de internaționalizare 
inclusiv dezvoltarea de activități de marketing 

d) Activități din domeniul economiei circulare. 

Referitor la faptul că societatea la care faceți referire este fără 
activitate, precizăm că în conformitate cu prevederile din Ghidul 
solicitantului de finanțare, atât în cadrul apelului 1 cât și în cadrul 
apelului 2, criteriile de eligibilitate prevăd, printre altele,  
următoarele: 

• Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată 
temporar oricând în anul curent depunerii cererii de 
finanțare - 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022; 

• Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare 
în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, 
respectiv anul 2022; 

Pentru a fi eligibil, trebuie îndeplinite toate criteriile de 
conformitate administrativă, criteriile de eligibilitate a 
solicitantului, ale proiectului și ale cheltuielilor, precum și 
criteriile de calitate. De asemenea, pentru a fi selectat la 
finanțare, proiectul trebuie să obțină un punctaj mai mare de 
zero la criteriile de prioritizare. 
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5.  Buna ziua, lansarea apelului este 
programata pentru luna martie 
prin sistemul MySMIS ?" 

În prezent, nu este finalizată dezvoltarea sistemului informatic 
MYSMIS conform cerințelor din ciclul de programare 2021-2027. 
În măsura în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
va finaliza modificările în MYSMIS, estimată a avea loc în luna 
martie, Autoritatea de Management pentru Programul Regional 
Vest va finaliza Ghidul solicitantului de finanțare cu toate 
anexele aferente, va lansa Ghidul complet pentru o a doua 
perioadă de consultare publică, va aproba și publica Ghidul 
solicitantului de finanțare în forma finală, moment în care va 
lansa apelul de proiecte destinat microîntreprinderilor. De la 
momentul lansării apelului/publicării ghidului, solicitanții de 
finanțare vor avea la dispoziție o perioadă de 2 luni pentru 
pregătirea proiectelor. Conform acestui calendar, estimăm că 
depunerea proiectelor în sistemul informatic MYSMIS se va 
putea realiza începând cu luna iulie 2023, iar perioada de 
depunere a proiectelor va fi de o lună. Subliniem faptul că acest 
calendar este estimativ, respectarea celor menționate mai sus 
depinzând de posibilitatea de utilizare a sistemului informatic 
MySMIS și de păstrarea cadrului legislativ actual aplicabil 
gestionării finanțărilor din fonduri europene. 

Solicitarea nu 
este preluată 

6.  Se iau in calcul si persoanele 
fizice? Sau doar juridice in juridice 
ca si parti sociale? 

Pentru a determina valoarea ajutorului de minimis de care 
poate beneficia o întreprindere unică, primul aspect verificat 
este dacă solicitantul de finanțare formează o întreprindere 
unică cu alte întreprinderi. Acest lucru se realizează exclusiv prin 
intermediul legăturilor stabilite prin intermediul persoanelor 
juridice și care sunt înregistrate doar pe teritoriul României. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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Pentru a determina categoria IMM în care se încadrează 
solicitantul de finanțare, în cadrul acestui apel de proiecte fiind 
eligibile exclusiv societăți încadrate în categoria 
microîntreprinderilor, sunt analizate toate relațiile de 
parteneriat/legătură ale solicitantului de finanțare cu alte 
societăți, atât cele stabilite prin intermediul persoanelor juridice 
cât și cele stabilite prin intermediul persoanelor fizice. Daca 
relațiile de parteneriat se stabilesc exclusiv prin intermediul 
persoanelor juridice, relațiile de legătură se stabilesc atât prin 
intermediul persoanelor juridice cât și prin intermediul 
persoanelor fizice. Pentru mai multe detalii, recomandăm 
consultarea legislației europene și naționale în vigoare, 
disponibilă pe site-ul ADR Vest, Ghidul solicitantului de 
finanțare, precum și Anexa 16 la GSF: Îndrumar privind 
încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și ajutorul de 
minimis. 

7.  Se considera legate, entitatile care 
isi desfasoara activitati in aval sau 
in amonte? Sau care activeaza pe 
aceiasi piata? 

La calcularea datelor solicitantului de finanțare se iau în 
considerare următoarele date: 

• Întreprinderile legate cu întreprinderile legate cu 
solicitantul de finanțare, din amonte sau din aval 

• Întreprinderile legate cu partenerii solicitantului de 
finanțare, din amonte sau din aval 

• Întreprinderile partenere cu întreprinderile legate cu 
solicitantul de finanțare, din amonte sau din aval 

Solicitarea nu 
este preluată 
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Referitor la piețele pe care activează, acestea se analizează în 
corelare cu existența unor legături prin intermediul unei 
persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care 
acţionează de comun acord. În cazul descris mai sus, societățile 
deținute de persoanele fizice care acționează pot acționa de 
comun acord sunt considerate întreprinderi legate dacă îşi 
desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă 
relevantă ori pe pieţe adiacente. 

Pentru mai multe detalii, recomandăm consultarea legislației 
europene și naționale în vigoare, disponibilă pe site-ul ADR Vest 
și Anexa 16 la Ghidul solicitantului de finanțare (GSF): Îndrumar 
privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și 
ajutorul de minimis. 

8.  Societatea noastră are sediul în 
Județul Olt. Avem punct de lucru 
în județul Caras Severin. Putem 
solicita investiția la punctul de 
lucru? 

În cadrul apelurilor de proiecte finanțate prin Programul 
Regional Vest sunt eligibile exclusiv IMM-urile cu sediul social 
situat în regiunea Vest și locația de implementare a proiectului 
în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și 
orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din 
Regiunea Vest. 

Nu sunt eligibile microîntreprinderile care au sediul social în altă 
regiune, respectiv Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Nord-
Est, Sud Muntenia, Centru, București - Ilfov, chiar dacă locul de 
implementare propus este în Regiunea Vest. 

De asemenea, nu sunt eligibile microîntreprinderile care 
urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale 

Solicitarea nu 
este preluată 
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de eligibilitate, cu scopul vădit de a se încadra în categoria 
solicitanților eligibili: 

• au realizat modificări conjuncturale, cu caracter temporar 
și care sunt supuse efectelor de volatilitate, de natură să 
afecteze criteriul de eligibilitate a solicitantului de 
finanțare privind încadrarea în categoria 
microîntreprinderilor, cum ar fi realizarea de schimbări în 
structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, 
inclusiv ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții, după 
data publicării în consultare publică a Ghidului 
solicitantului de finanțare (GSF); 

• au modificat sediul social, prin stabilirea acestuia la nivelul 
Regiunii Vest după data publicării în consultare publică a 
GSF, prin înregistrarea persoanei juridice la Oficiul 
Național al Registrului Comerţului de la noul sediu şi 
radierea înmatriculării acesteia de la Oficiul Național al 
Registrului Comerţului de la vechiul sediu social. 

9.  Sunt incluse la finantare si satele 
apartinatoare de orase ca de 
exemplu turnu apartinator de 
orasul pecica sau nadab 
apartinator de orasul chisineu 
cris? 

În conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului de 
finanțare, sunt eligibile proiecte ce propun investiții care se vor 
implementa. 

• în mediul urban, care include și satele aparținătoare 
municipiilor și orașelor din Regiunea Vest; 

• în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest. 
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10.  Bună ziua, Anexa 27 la Ghid mai 
poate suferi modificări, mai precis 
adăugiri? 

Ca urmare a încheierii procesului de consultare publică la data 
de 29.01.2023 pentru primul ghid al solicitantului de finanțare în 
cadrul intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntreprinderi, având în vedere faptul că selecția codurilor 
CAEN se realizează  în concordanță cu Strategia Regională 
pentru Specializare Inteligentă (RIS3), document strategic la 
nivel regional care fundamentează accesul la fondurile 
europene alocate prin Politica de Coeziune la nivel regional și 
care stabilește cele 6 sectoare de specializare inteligentă de la 
nivelul Regiunii Vest,  vă informăm că Autoritatea de 
Management analizează posibilitatea includerii unor noi coduri 
CAEN în versiunea finală a Ghidului solicitantului la finanțare și 
în Anexa 27_Domenii de activitate eligibile. 

Suplimentar, precizăm că versiunea draft  a Ghidului 
solicitantului de finanțare pentru apelul 2 în cadrul Intervenției 
regionale 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor 
care activează pe codurile CAEN aferente serviciilor, a fost 
lansată în consultare publică în data de 14.02.2023, iar procesul 
de consultare publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 
12:00. Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul adrvest.ro, la secțiunea 
„Consultare publică PR Vest”. 

Solicitarea nu 
este preluată 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

99 

În cazul în care doriți să ne transmiteți observații și propuneri 
justificate cu privire la documentele aflate în consultare publică, 
vă rugăm să utilizați adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro. 

11.  Buna ziua! Ce inseamna, la ce se 
refera "unitati generale"? 

Dacă întrebarea se referă la termenul de „utilități generale”, așa 
cum este menționat în ghidul solicitantului de finanțare cap. 2.2 
Eligibilitatea proiectului, criteriul 2.2.1, lit. a) și în Anexa 5_Lista 
cheltuielilor eligibile și neeligibil, acestea se referă la: alimentare 
cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, 
energie electrică, telecomunicaţii, etc, eligibile pentru proiectele 
care propun construirea/extinderea spațiilor de producție, de tip 
construcție industrială. 

Solicitarea nu 
este preluată 

12.  Există câteva coduri CAEN de 
producție foarte actuale care nu 
sunt prevăzute în anexă. De 
exemplu: 1071, 1085, 1629. 

În cadrul intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 
microîntrepinderi - apel 1 tipologiile de activități eligibile se 
referă strict la sprijinirea activităților de producție, specifice 
societăților care activează pe codurile CAEN aferente producției: 
investiții în spații de producție de tip construcție industrială, 
dotări, extinderea piețelor de vânzare și a gamei de 
produse/servicii oferite, activități din domeniul economiei 
circulare, etc. Din totalul de 313 clase CAEN aferente domeniilor 
de specializare inteligentă din cadrul Regiunii Vest, au fost 
selectate la finanțare un număr de 119 coduri CAEN cu activități 
specifice de producție, cu excepția prelucrării primare a 
materiilor prime.  

Selectarea doar a anumitor coduri CAEN, a rezultat din 
necesitatea corelării cu  finanțările disponibile prin alte 
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programe, și asigurarea unei complementarități între programe, 
care să acopere toate necesitățile identificate.  

13.  As dori sa adresez o intrebare in 
legatura cu 2.1.1 Solicitantul de 
finanțare, inclusiv întreprinderile 
legate, se încadrează în categoria 
solicitanților eligibili. De aici s-ar 
deduce ca inclusiv sediul social al 
societatilor legate trebuie sa fie in 
regiunea Vest. Rog confirmare. 

Mențiunea „Solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile 
legate, se încadrează în categoria microîntreprinderilor conform 
prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și 
dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare” 
de la Criteriul 2.1.1 de eligibilitate a solicitantului de finanțare se 
va reformula după cum urmează: 

„2.1.1. Solicitantul de finanțare se încadrează în categoria 
solicitanților eligibili: 

a) Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 
31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii 
nr. 1/2005, sau funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu 
modificările și completările ulterioare. 

b) Sediul social al solicitantului de finanțare este situat în 
Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului se 
află în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare 
municipiilor și orașelor din Regiunea Vest  sau în stațiunile 
turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea 
Vest. 

c) Solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile legate, se 
încadrează în categoria microîntreprinderilor conform 
prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea 
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înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și 
completările ulterioare.” 

14.  Bună ziua, vă rugăm - pentru 
proiecte care nu necesită 
autorizație de construire, ce avize 
de mediu sunt necesare? 
Mulțumim! 

 

În conformitate cu prevederile Programului Regional Vest 2021-
2027, proiectele depuse în cadrul PRV trebuie să demonstreze 
că au parcurs procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, în vederea respectării prevederilor regulamentelor UE 
cu privire la asigurarea imunizării la schimbările climatice, 
aplicarea principiului ”eficiență energetică înainte de toate” și 
principiului “a nu prejudicia  în mod semnificativ”. 

Astfel, pentru respectarea tuturor prevederilor legale este 
obligatorie prezentarea actului de reglementare emis de 
autoritatea de mediu - Decizia etapei de încadrare a proiectului 
în procedura de evaluare a impactului asupra mediului/Clasarea 
notificării, pentru proiectele care conform legislației aplicabile, 
trebuie să parcurgă procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului.  

În ceea ce privește proiectele de dotare/echipare, Autoritatea de 
Management pentru Programul Regional Vest este în proces de 
consultare cu Agențiile pentru Protecția Mediului din Regiunea 
Vest pentru a identifica o soluție în privința necesității emiterii 
actelor de reglementare de mediu care să contribuie la 
posibilitatea de verificare a respectării de către proiect a 
principiului imunizării climatice și a principiului ”A nu prejudicia 
în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile  din 
Regulamentul (UE) nr. 2020/852. 
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Precizăm că AM PR Vest pune la dispoziția solicitanților de 
finanțare o metodologie dezvoltată pentru DNSH, imunizare 
climatică și dezvoltare durabilă, care va fi anexată la ghidul 
solicitantului de finanțare – varianta finală. 

De asemenea, pentru proiecte care propun achiziționarea de 
echipamente pentru montajul cărora este necesar a se realiza 
diverse lucrări, ca de exemplu în cazul montării panourilor 
fotovoltaice, este obligatorie transmiterea Certificatului de 
urbanism sau Adresa Primăriei care atestă că lucrările de 
intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de 
autorizare a executării lucrărilor. 

15.  Codul CAEN pentru care se solicita 
finantare trebuie sa fie activ in 
2022 sau se poate activa inainte de 
a depune cererea de finantare? 

Referitor la codul CAEN pentru care se solicită finanțare 
precizăm că, la depunerea cererii de finanțare solicitantul de 
finanțare se poate afla în una din următoarele situații: 

1. are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la 
locația de implementare a proiectului, indiferent dacă 
acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod 
CAEN; 

2. în situația în care investiția pentru care se solicită 
finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, 
la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de 
finanțare : 

Solicitarea nu 
este preluată 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

103 

2.1. are codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat 
fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la 
terți 

sau 

2.2.  are codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în 
actul constitutiv,  

Pentru situațiile de la punctul 2, la finalul etapei de 
implementare, solicitantul de finanțare va face dovada 
autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a 
proiectului. 

Pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente 
clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 
30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii 
cererii de finanțare, cuantumul finanțării nerambursabile 
solicitate nu poate depăși plafonul de minimis de care poate 
beneficia o întreprindere unică: echivalentul în lei a 200.000 
euro. 

Pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente 
clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din 
cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de 
finanțare sau nu au obținut deloc venituri din activitățile 
aferente clasei CAEN, pentru care solicită finanțare, aceasta 
reprezentând o activitate nouă la nivelul societății, cuantumul 
finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși echivalentul 
în lei a 60.000 euro. 
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16.  Este obligatorie atașarea deciziei 
sau clasării notificarii de la APM la 
proiectele ce implica doar dotari 
de active corporale/necorporale? 

În conformitate cu prevederile Programului Regional Vest 2021-
2027, proiectele depuse în cadrul PRV trebuie să demonstreze 
că au parcurs procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, în vederea respectării prevederilor regulamentelor UE 
cu privire la asigurarea imunizării la schimbările climatice, 
aplicarea principiului ”eficiență energetică înainte de toate” și 
principiului “a nu prejudicia  în mod semnificativ”. 

Astfel, pentru respectarea tuturor prevederilor legale este 
obligatorie prezentarea actului de reglementare emis de 
autoritatea de mediu - Decizia etapei de încadrare a proiectului 
în procedura de evaluare a impactului asupra mediului/Clasarea 
notificării, pentru proiectele care conform legislației aplicabile, 
trebuie să parcurgă procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului.   

Precizăm că AM PR Vest pune la dispoziția solicitanților de 
finanțare o metodologie dezvoltată pentru DNSH, imunizare 
climatică și dezvoltare durabilă, care va fi anexată la ghidul 
solicitantului de finanțare – varianta finală. 

Solicitarea nu 
este preluată 

17.  Rugam definirea clara a 
conceptului de ,,mijloace fixe''. 
Adica la prima vedere s-ar 
intelege ca este vorba despre 
orice bun inclus in catalogul 
mijloacelor fixe, adica se deduce 
ca ar intra inclusiv constructiile 

Mijloacele fixe la care se face referire în Ghidul solicitantului de 
finanțare sunt cele definite conform art. 28, alin (2) Codul fiscal, 
astfel: 

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

Solicitarea 
este preluată 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

105 

efectuate prin proiect in acea 
limita de 60%/mijloace fixe. 

a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau 
în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în 
scopuri administrative; 

b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita 
stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în 
patrimoniul contribuabilului; 

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

În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului de 
finanțare, valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv 
valoarea instalațiilor/echipamentelor specifice în scopul 
obținerii unei economii de energie este de minim 60% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului. Mijloacele fixe sunt definite 
în conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 
funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În cadrul apelului de proiecte nr. PRV/1.3.A/1, Intervenția 
regională 1.3A Sprijin pentru microîntreprinderi, mijloacele fixe 
includ: 

a) construcție industrială de tip hală de producție incluse la 
subgrupa 1.1. “Construcții industriale”: clasa 1.1.1. Clădiri 
industriale, clasa 1.1.2 Construcţii uşoare cu structuri 
metalice - hale de producţie, hale de montaj etc. și 1.1.5 
Piste și platforme definite conform Hotărârii Guvernului 
nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
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clasificarea și duratele normale de funcționare a 
mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, 

b) echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 
mobilier, echipamente informatice, birotică, respectiv 
care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente 
tehnologice - mașini, utilaje și instalații de 
lucru)”,  Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, 
control și reglare”, Clasa 2.3.6 Utilaje şi instalaţii de 
transportat şi ridicat, Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, 
sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte 
active corporale”, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și 
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu 
modificările și completările ulterioare și care se 
încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, 
stabilită prin reglementările legale în vigoare la data 
depunerii cererii de finanțare 

c) instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei 
economii de energie, precum și sisteme care utilizează 
surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care 
acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția 
finanțată. 

Suplimentar precizăm că instalațiile/echipamentele specifice în 
scopul obținerii unei economii de energie, enumerate la Criteriul 
2.2.1 lit. c) sunt eligibile în procent de minim 5% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului, iar valoarea acestora este inclusă în 
valoarea totală a mijloacelor fixe din cadrul proiectului. 
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Ca urmarea a finalizării etapei de  consultare publică, AM PRV a 
reanalizat procentele de eligibilitate a cheltuielilor aferente 
lucrărilor de construcție/extindere și va modifica valoarea totală 
eligibilă a cheltuielilor pentru lucrări de construire/extindere a 
spațiilor de producție la maxim 60% din valoarea totală eligibilă 
a proiectului. Se menține condiția ca valoarea totală a 
mijloacelor fixe să fie de minim 60% din valoarea totală eligibilă 
a proiectului. În acest sens, se va completa Atenționarea de la 
criteriul 2.2.1 după punctul c) cu următoarea formulare: 

„Atenție!  

Valoarea totală eligibilă a cheltuielilor pentru lucrări de 
construire/extindere a spațiilor de producție trebuie să fie mai 
mică de 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv valoarea 
instalațiilor/echipamentelor specifice în scopul obținerii unei 
economii de energie este de minim 60% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului.” 

18.  Buna ziua, satele apartinatoare 
statiunilor turistice (oras/ comuna) 
sunt eligibile? 

Referitor la stațiunile turistice atestate din mediul rural, facem 
următoarele precizări: 

• Conform  HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și 
criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, Anexa 5 Lista 
localităților atestate ca stațiuni turistice de interes 
național, respectiv local,  
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• În cazul stațiunilor turistice, sunt eligibile 
microîntreprinderile care propun proiecte având  locația 
de implementare doar în arealul atestat ca și stațiune 
turistică, nu și în cadrul altor localități componente ale 
unității administrativ-teritoriale.  

19.  In ceea ce priveste partea de 
internationalizare (participare la 
targuri) in calitate de expozant, 
rugam definirea clar in ghid a 
costurilor eligibile. Acestea de 
regula sunt: inchiriere stand, 
amenajare stand, materiale 
promotionale, taxa de participare, 
costuri cu transportul etc. 

Referitor la activitățile dedicate extinderii piețelor de vânzare, a 
gamei de produse și servicii oferite, sunt eligibile cheltuieli 
aferente participării solicitantului de finanțare, în calitate de 
expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la 
târguri, misiuni comerciale, expoziții: 

• taxa de participare; 

• taxa de închiriere a stand-ului; 

• transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru 
maximum 2 delegați; 

• transportul și depozitarea mostrelor şi a materialelor 
promoționale; 

Atragem atenția că, în conformitate cu prevederile ghidului 
solicitantului de finanțare, acesta va demonstra extinderea 
piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite la nivel 
național și/sau extern, în afara României prin încheierea a cel 
puțin unui contract comercial. Solicitantul trebuie să facă 
dovada obținerii de venituri ca urmare a încheierii a cel puțin 
unui contract, fie la 2 ani de la data finalizării implementării 
investiției, fie la maxim 3 ani, în caz contrar solicitantul de 

Solicitarea 
este preluată 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

109 

finanțare va restitui integral valoarea cheltuielilor efectuate 
pentru activități de extindere a piețelor de vânzare a gamei de 
produse și servicii oferite, în cadrul contractului de finanțare.  

Pentru o mai mare claritate AM PRV va detalia informațiile în 
ghidul solicitantului de finanțare și în Anexa 5_Lista cheltuielilor 
eligibile și neeligibile, secțiunea A Cheltuieli eligibile, coloana 
Observații și va include în cadrul GSF, capitolul 2.2.1 următoarea 
atenționare: „Cheltuielile eligibile privind taxa de participare și 
taxa de închiriere a stand-ului, trebuie efectuate de către 
beneficiari în relație directă, fără intermediari, cu organizatorii 
acestor târguri, misiuni comerciale, expoziții.” 

20.  In ghid se face o recomandare, 
citez: ,,Recomandare pentru 
solicitanti: Se recomanda ca 
proiectul sa propuna achizitii verzi 
pentru minim 30% din investitia în 
echipamente si dotari, iar minim 
20% din materialele de constructii 
utilizate la lucrarile de executie sa 
fie certificate Eco Label.'' Rugam a 
preciza daca aceasta 
recomandare are legatura cu 
criteriul f) Economie circulara SAU 
are legatura cu tot proiectul. 

În urma consultării publice cu privire la achizițiile verzi și 
certificatele Eco-Label și a nevoii de a îndruma solicitanții să 
îmbrățișeze politicile promovate de Comisia Europeană în 
domeniul achizițiilor și mediului, AM PRV analizează 
oportunitatea includerii cerinței ca proiectul să  conțină 
achizițiile verzi și certificatele Eco - Label sub forma unui criteriu 
de prioritizare a proiectului sub următoarea formă: 

„Prin proiect se propune achiziția de bunuri sau utilizarea de 
materiale de construcții cu certificat ecologic/etichetă ecologică 
pentru minim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, conform 
celor declarate în cererea de finanțare:” 
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a)    Nu 0 puncte 

b)   Da 10 puncte  

Astfel, în situația în care proiectul propune achiziția de bunuri 
sau utilizarea de materiale de construcții cu certificat 
ecologic/etichetă ecologică în procent de minim 20% din 
valoarea eligibilă a proiectului, acesta va fi punctat cu 10 puncte. 
Subliniem faptul că nerespectarea acestei cerințe, respectiv 
dacă proiectul nu propune achiziția de bunuri sau utilizarea de 
materiale de construcții cu certificat ecologic/etichetă 
ecologică  sau procentul propus este mai mic de 20% din 
valoarea eligibilă a proiectului, nu conduce la respingerea 
proiectului de la finanțare, ci doar la punctarea cu 0 puncte 
pentru acest criteriu de prioritizare .  

Este indicat ca solicitantul de finanțare să aplice aceste 
prevederi în funcție de specificul proiectului și în limita 
posibilităților existente pe piață la momentul derulării 
procedurilor de achiziții, în vederea demonstrării alinierii 
investiției la cerințe CE.  

În ceea ce privește formularea acestui criteriu de prioritizare cu 
utilizarea exprimărilor „certificat ecologic”, respectiv  „etichetă 
ecologică” au fost avute în vedere informații aferente etichetării 
ecologice europene, conform informațiilor disponibile pe site-ul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevederile Ordinului 
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nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea 
Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele 
minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de 
produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini 
precum și informații disponibile pe site-ul Ministerului Mediului 
aferente listei operatorilor economici care au obținut eticheta 
UE ecologică, conform căreia fiecare produs cu eticheta UE 
ecologică are un numar de licență. Prin urmare, criteriul se referă 
la întregul proiect. 

Totodată, menționăm că acest criteriu de prioritizare a fost deja 
inclus în cadrul ghidului  solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 de proiecte, dedicat microîntreprinderilor care activează 
pe codurile CAEN aferente serviciilor și care au sediul social în 
Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în 
mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și 
orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din 
Regiunea Vest pot solicita finanțare lansat în consultare publică 
în data de 14.02.2023. 

21.  Dacă modificarea acționariatului 
unei firme a fost realizată în cursul 
anului 2022, dar înainte de 
publicarea ghidului, iar acum 
firma este o microîntreprindere 
(înainte de cesiune era 
întreprindere mică legată printr-o 

Conform prevederilor din Ghidul solicitantului de finanțare, nu 
sunt eligibile microîntreprinderi care urmăresc obținerea 
finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate, cu 
scopul vădit de a se încadra în categoria solicitanților eligibili: 

• au realizat modificări conjuncturale, cu caracter temporar 
și care sunt supuse efectelor de volatilitate, de natură să 
afecteze criteriul de eligibilitate a solicitantului de 
finanțare privind încadrarea în categoria 

Solicitarea nu 
este preluată 
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persoană fizică), firma este 
eligibilă? 

microîntreprinderilor, cum ar fi realizarea de schimbări în 
structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, 
inclusiv ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții, după 
data publicării în consultare publică a Ghidului 
Solicitantului de Finanțare (GSF) 

• au modificat sediul social, prin stabilirea acestuia la nivelul 
Regiunii Vest după data publicării în consultare publică 
a GSF, prin înregistrarea persoanei juridice la Oficiul 
Național al Registrului Comerţului de la noul sediu şi 
radierea înmatriculării acesteia de la Oficiul Național al 
Registrului Comerţului de la vechiul sediu social. 

Schimbările în structura acționariatului și/sau la nivelul 
administratorilor realizate după data publicării în consultare 
publică a GSF pot crea premisele unei suspiciuni rezonabile 
privind crearea unor condiții artificiale în vederea obținerii 
finanțării în cadrul apelului de proiecte.  

În această situație, solicitantul de finanțare trebuie să 
demonstreze că modificarea acționariatului/administratorului 
nu este una conjuncturală și nu are un caracter temporar, iar 
criteriile de eligibilitate erau îndeplinite anterior modificărilor 
care au avut loc în structura acționariatului și/sau la nivelul 
administratorilor și schimbările care au avut loc, nu au fost 
efectuate pentru ca solicitantul de finanțare să se încadreze în 
criteriile de eligibilitate detaliate în cadrul ghidului lansat în 
consultare publică. 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

113 

Verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate privind 
încadrarea solicitantului de finanțare în categoria eligibilă - 
microîntreprindere se va realiza în baza Declarației privind 
încadrarea  IMM completă și conformă, precum și a unei analize 
efectuate în etapa de evaluare, selecție și contractare, în baza 
documentelor și informațiilor prevăzute și solicitate prin ghidul 
solicitantului de finanțare. Analiza respectivă vizează 
verificarea încadrării solicitantului în categoria 
microîntreprinderilor atât la data depunerii cererii de 
finanțare cât și la momentul semnării contractului de 
finanțare și ia în considerare inclusiv modificările asupra 
încadrării în categoria IMM prin depășirea plafoanelor stabilite 
pentru încadrarea în categoria IMM  în 2 exerciții financiare 
consecutive și respectiv prin raportare la momentele de 
verificare (2 exerciții financiare înainte de anul în care a fost 
depusă cererea de finanțare și 2 exerciții financiare înainte de 
anul în care se contractează proiectul, dacă acesta diferă de anul 
depunerii cererii de finanțare). 

Precizăm faptul că, AM PRV va putea verifica respectarea 
condițiilor de eligibilitate doar în baza documentației care va fi 
depusă de solicitantul de finanțare în cadrul apelului de proiecte 
aferent Intervenției Regionale 1.3.A – Sprijin pentru 
microîntreprinderi, care este un apel competitiv. 
Verificarea modului de completare și a informațiilor aferente 
unei cereri de finanțare, precum și verificarea eligibilității 
fac exclusiv obiectul procesului de evaluare, selecție și 
contractare. 
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Pentru mai multe detalii, recomandăm consultarea legislației 
europene și naționale în vigoare, disponibilă pe site-ul ADR Vest 
și Anexa 16 la GSF: Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, 
întreprinderea unică și ajutorul de minimis. 

22.  Criteriile de calitate 
(profitabilitate, solvabilitate) vor fi 
obligatorii si monitorizate pe 
perioada implementarii plus 3 ani 
? 

Conform prevederilor din Anexa 3_Grila de evaluare și selecție în 
anul 3 de durabilitate, în cazul în care solicitantul de finanțare nu 
demonstrează menținerea sau creșterea ratei de profitabilitate, 
respectiv de solvabilitate comparativ cu exercițiul financiar 
anterior depunerii cererii de finanțare, va restitui valoarea 
asistenței financiare nerambursabile acordate, în conformitate 
cu prevederile din Anexa 4_Contractul de finanțare. 

Anexa 4_Contractul de finanțare va fi publicată împreună cu 
versiunea finală a ghidului solicitantului de finanțare. 

Solicitarea nu 
este preluată 

23.  Buna ziua! La finalul sesiunii veti 
transmite prezentarea power-
point si participantilor? 
Multumesc! 

Prezentarea din cadrul webinar-ului online organizat în data de 
26.01.2023 precum și răspunsul la întreprările formulate de 
participanți în timpul prezentării sunt publicate pe site-ul 
www.adrvest.ro în secțiunea Comunicare/Evenimente. 

Solicitarea nu 
este preluată 

24.  Oare există posibilități de 
finanțare pentru 
microintreprinderile din domeniul 
medical (cabinet stomatologic)? 

Tipologiile de activități eligibile care se regăsesc în cadrul 
primului ghid dedicat sprijinirii microîntreprinderilor se 
adresează strict societăților care activează pe codurile CAEN 
aferente domeniilor producției și constau în: investiții în spații de 
producție de tip construcție industrială, dotări cu active 
corporale și necorporale, extinderea piețelor de vânzare și a 

Solicitarea nu 
este preluată 
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gamei de produse/servicii oferite, activități din domeniul 
economiei circulare etc., iar în Anexa 27_Domenii de activitate 
eligibile la ghidul solicitantului de finanțare sunt enumerate 
codurile CAEN propuse spre finanțare. Menționăm totodată 
faptul că acest apel de proiecte dedicat microîntreprinderilor 
este doar prima finanțare lansată pentru antreprenorii din 
Regiunea Vest. 

Suplimentar, precizăm că versiunea draft  a Ghidului 
solicitantului de finanțare pentru apelul 2 în cadrul Intervenției 
regionale 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor 
care activează pe codurile CAEN aferente serviciilor, a fost 
lansată în consultare publică în data de 14.02.2023, iar procesul 
de consultare publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 
12:00. Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul adrvest.ro, la secțiunea 
„Consultare publică PR Vest”. 

În cazul în care doriți să ne transmiteți observații și propuneri 
justificate cu privire la documentele aflate în consultare publică, 
vă rugăm să utilizați adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro. 

25.  Buna ziua si felicitari pentru 
emiterea unui ghid de foarte buna 
calitate! Am dori sa stim care este 

Contractele de achiziții aplicabile finanțărilor derulate prin PR 
Vest trebuie să respecte legislația europeană (Regulamantele 
UE) și  legislația națională în vigoare, aplicabilă în cadrul 
proiectelor cu finanțare europeană, inclusiv ordinul ministrului 
fondurilor europene nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii 

Solicitarea nu 
este preluată 
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cadrul legal aplicabil pentru 
achizitiile in cadrul proiectului." 

competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru 
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate 
din fonduri europene. În cazul modificării, completării sau 
actualizării legislației în domeniul achizițiilor, AM PR Vest va 
notifica potențialii solicitanți sau beneficiarii referitor la 
modificările produse. 

26.  In sensul ca previzionez 
rentabilitate >5 primesc punctaj 
de excelenta si nu pot respecta pe 
perioada implementarii si cei trei 
ani care este consecinta? 

Referitor la criteriile de prioritizare la care se acordă punctaj: 

• Criteriul 41. Rata de profitabilitate (RP), calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. 

• Criteriul 42. Rata de solvabilitate (RS), calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. 

Precizăm că acestea se măsoară pentru datele istorice 
înregistrate de solicitantul de finanțare în exercițiul financiar 
anterior depunerii cererii de finanțare. 

Referitor la criteriile calitative: 

• Criteriul 33. Rata de profitabilitate (RP) calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare 
este mai mare sau egală cu 5%. 

• Criteriul 34.  Rata de solvabilitate (RS) calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare 
este mai mare sau egală cu 1 %. 

Solicitarea nu 
este preluată 
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Precizăm că acestea se consideră îndeplinite în baza datelor 
istorice înregistrate de solicitantul de finanțare în exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de finanțare.  

Criteriile calitative pentru care solicitantul de finanțare va face 
previziuni financiare raportate la datele istorice și care se bifează 
cu DA/NU sunt: 

• Criteriul 36 Proiectul conduce la o creștere sau o 
menținere a productivității muncii în anul 3 de 
durabilitate, comparativ cu exercițiul financiar anterior 
depunerii cererii de finanțare.  

• Criteriul 37 Proiectul conduce la o creștere sau o 
menținere a ratei de profitabilitate în anul 3 de 
durabilitate, comparativ cu exercițiul financiar anterior 
depunerii cererii de finanțare. 

Proiectul se respinge dacă cel puțin unul din criteriile de 
conformitate, eligibilitate și calitate este bifat cu NU la finalul 
etapei de evaluare și selecție.  

În cazul în care proiectul nu conduce la o creștere sau o 
menținere a valorii celor doi indicatori de la criteriile 36 și 37 
comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare, solicitantul de finanțare va restitui valoarea asistenței 
financiare nerambursabile acordate, în conformitate cu 
prevederile din Anexa 4_Contractul de finanțare. Atenționarea 
de mai sus este inclusă atât în ghidul solicitantului de finanțare, 
cât și în Anexa 3_Grila de evaluare și selecție. 
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Anexa 4_Contractul de finanțare va fi publicată împreună cu 
versiunea finală a ghidului solicitantului de finanțare. 

41.  În cat timp de la depunerea 
documentelor de achizitie se vor 
vira sumele de bani? 

După semnarea contractului de finanțare, pentru a primi 
ajutorul financiar nerambursabil, este necesară parcurgerea mai 
multor etape. Astfel, în etapa de implementare a proiectului, 
beneficiarii vor trebui să deruleze procedurile de achiziții și să 
realizeze cheltuielile asumate prin documentația transmisă la 
depunerea cererii de finanțare în conformitate cu prevederile 
capitolului 5.3.1 Verificarea dosarelor de achiziții din ghidul 
solicitantului de finanțare și ale contractului de finanțare.  

În conformitate cu prevederile capitolului 5.3.2 Managementul 
financiar al proiectului din ghidul solicitantului de finanțare 
beneficiarul poate depune cerere de prefinanțare și/sau cerere 
de plată și/sau cerere de rambursare, însoțită de documentele 
aferente, urmând ca Autoritatea de Management să efecteze 
plata conform prevederilor contractului de finanțare. Termenele 
de efectuare a plăților către beneficiari depind de tipul de cerere 
transmisă, precum și de numărul solicitărilor de clarificări 
necesare pentru fiecare cerere depusă. 

Anexa 4_Contractul de finanțare va fi publicată împreună cu 
versiunea finală a ghidului solicitantului de finanțare. 

Solicitarea nu 
este preluată 

42.  Consider ca ar fi oportuna 
extinderea listei de coduri CAEN, 
funcție de Domeniile de 

Ca urmare a încheierii procesului de consultare publică la data 
de 29.01.2023 pentru primul ghid al solicitantului de finanțare în 
cadrul intervenției regionale 1.3.A Sprijin pentru 

Solicitarea nu 
este preluată 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

119 

Specializare Inteligenta, chiar 
daca se va lansa un alt apel de 
proiect dedicat. Practic, conform 
ghidului consultativ actual, numai 
cateva coduri CAEN din clasele 1, 2 
si 3 sunt eligibile, ceea ce 
restrange foarte mult plaja 
microindeprinderilor care 
activeaza in domenii emergente, 
prioritare la nivel national si 
pentru regiunea noastra. 

microîntreprinderi, având în vedere faptul că selecția codurilor 
CAEN se realizează  în concordanță cu Strategia Regională 
pentru Specializare Inteligentă (RIS3), document strategic la 
nivel regional care fundamentează accesul la fondurile 
europene alocate prin Politica de Coeziune la nivel regional și 
care stabilește cele 6 sectoare de specializare inteligentă de la 
nivelul Regiunii Vest,  vă informăm că Autoritatea de 
Management analizează posibilitatea includerii unor noi coduri 
CAEN în versiunea finală a Ghidului solicitantului la finanțare și 
în Anexa 27_Domenii de activitate eligibile. 

Suplimentar, precizăm că versiunea draft  a Ghidului 
solicitantului de finanțare pentru apelul 2 în cadrul Intervenției 
regionale 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor 
care activează pe codurile CAEN aferente serviciilor, a fost 
lansată în consultare publică în data de 14.02.2023, iar procesul 
de consultare publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 
12:00. Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de 
evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile 
și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul adrvest.ro, la secțiunea 
„Consultare publică PR Vest”. 

În cazul în care doriți să ne transmiteți observații și propuneri 
justificate cu privire la documentele aflate în consultare publică, 
vă rugăm să utilizați adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro. 
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43.  Codul CAEN 5911_productie 
cinematografica va fi eligibil pe 
POR? 

Tipologiile de activități eligibile care se regăsesc în cadrul 
primului ghid al solicitantului de finanțare se referă strict la 
sprijinirea  societăților care activează în domeniile producției.  

În data de 14.02.2023 a fost lansată în consultare publică 
versiunea draft a Ghidului solicitantului de finanțare pentru 
apelul 2 de proiecte în cadrul Intervenției regionale 1.3.A Sprijin 
pentru microîntreprinderi, dedicat firmelor care activează pe 
codurile CAEN aferente serviciilor. Procesul de consultare 
publică se va încheia la data de 17.03.2023, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de evaluare, 
lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile și 
neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta 
financiară pot fi consultate pe site-ul www.adrvest.ro, la 
secțiunea „Consultare publică PR Vest”. 

În Anexa 27_Domenii de activitate eligibile – Apel 2, secțiunea A. 
LISTA CODURI CAEN ELIGIBILE în mediul urban sau în stațiuni 
turistice atestate, exclusiv pentru proiecte de achiziții de 
dotări/echipamente, active necorporale și servicii,  linia 19, 
regăsiți codul CAEN eligibil 5911 Activităţi de producţie 
cinematografică, video şi de programe de televiziune. 

Solicitarea nu 
este preluată 

44.  Buna ziua! Cum se va face 
diferenta intre firmele care au un 
punctaj mai mare sau egal cu 75 
de puncte? Aceasta presupunand 
ca se vor depune mai multe 

Toate proiectele care îndeplinesc pragul de excelență de 75 de 
puncte se vor contracta direct, după notificarea solicitantului de 
finanțare cu privire la selectarea la finanțare a proiectului. 
Ordonarea în ordine descrescătoare a proiectelor se realizează 
doar pentru proiectele care întrunesc un punctaj cuprins între 5 

Solicitarea nu 
este preluată 
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proiecte de peste 75 de puncte in 
primele proiecte care acopera 
300% din alocare si daca cele de 
peste 75 de puncte in situatia 
aceasta depasesc bugetul de 20 
de milioane de euro. Multumesc 
mult! 

și 75 puncte. Prioritizarea proiectelor cu același punctaj se va 
face în funcție de data și ora depunerii. 

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Vest 
2021-2027 poate decide supracontractarea alocărilor pentru 
apelul de proiecte, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare și cu respectarea condiţiilor menţionate în Ghidul 
solicitantului de finanțare aferent apelului de proiecte în cadrul 
căruia se solicită finanțare. 

45.  Dovada cofinantarii trebuie 
prezentata la depunere 
proiectului ? Sau la momentul 
contractarii ca si pana acum? 

Conform procesurii de evaluare, selecție și contractare, 
solicitantul de finanțare are obligația de a transmite, la 
depunerea cererii de finanțare, toate documentele obligatorii 
enumerate la cap. 3.3 Documentația necesară finanțării din 
ghidul solicitantului de finanțare, inclusiv dovada capacității 
financiare. 

Netransmiterea, la momentul depunerii cererii de finanțare, a 
cel puțin unui document din documentele obligatorii: Planul de 
afaceri, inclusiv Macheta financiară, Declarația de asumare, 
Certificarea aplicației, dacă e cazul, conduce la RESPINGEREA de 
la finanțare a proiectului, fără posibilitatea de a se solicita 
clarificări.  

Etapa de evaluare și selecție are o durată de maxim 30 de zile 
lucrătoare. Netransmiterea, în termenul maxim de 30 zile 
lucrătoare a oricăruia din documentele obligatorii menționate la 
capitolul 3.3 Documentația necesară finanțării sau solicitate în 
cadrul procesului de evaluare și selecție conduce la respingerea 

Solicitarea nu 
este preluată 
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cererii de finanțare. În etapa contractuală, înaintea semnării 
contractului de finanțare, solicitantul de finanțare va transmite 
doar Anexa 22_Declarație de asumare a proiectului la momentul 
contractării prin care va reconfirma respectarea tuturor 
criteriilor de eligibilitate. 

Prin urmare, dovada capacității financiare: extras de cont bancar 
curent sau de depozit, linie/contract de credit emise de o 
instituție de credit, cu excepția IFN, scrisoare de confort, etc. prin 
care solicitantul de finanțare face dovada că are capacitatea 
financiară de a acoperi cel puțin contribuția proprie totală a 
solicitantului: contribuția la valoarea eligibilă și valoarea 
neeligibilă a proiectului, mai puțin TVA aferentă proiectului, 
trebuie transmisă, la momentul depunerii cererii de finanțare, în 
cadrul  etapei de evaluare și selecție. 

46.  Exista o inregistrare a 
webminarului? 

Prezentarea din cadrul webinar-ului online organizat în data de 
26.01.2023 precum și răspunsul la întrebrările formulate de 
participanți în timpul prezentării sunt publicate pe site-ul 
www.adrvest.ro în secțiunea Comunicare/Evenimente. 

Solicitarea nu 
este preluată 

 

 


