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1 Informații generale



PRIORITATEA 1 

Regiune 
inovatoare și competitivă

INTERVENȚIA REGIONALĂ 1.3A 

Sprijin pentru
microîntreprinderi

APEL DE PROIECTE NR. 2  

Activități din sectorul servicii

Buget:

10 mil. €
Ajutor de minimis



Tip apel: competitiv cu 

depunere la termen

Perioadă depunere 
proiecte:  1 lună

Lansare în consultare publică
14.02.2023

Închidere sesiune de consultare publică
17.03.2023 - ora 12:00

Estimare publicare Ghid solicitant de finanțare  
(varianta finală)
mai 2023

Durată pregătire proiecte: 2 luni

Calendar



Valoarea nerambursabilă:  

• Minim 30.000 euro 

• Maxim
Ø 60.000 euro – în cazul veniturilor din CAEN 

relevant <30% din cifra de afaceri 2022
Ø 120.000 euro – în cazul veniturilor din CAEN 

relevant  >=30% din cifra de afaceri 2022

Acordarea finanțării

Schemă de ajutor 
de minimis



Plafonul de minimis

Maxim 200.000 euro/3 ani fiscali consecutivi/
întreprindere unică

Întreprinderea unică = întreprinderi - persoane juridice
legate cu solicitantul de finanțare și înregistrate în
România.

Plafonul de minimis



Contribuția solicitantului

Regiunea Vest
• județul Arad: min. 17%

• județul Caraș-Severin: min. 10%

• județul Hunedoara: min. 10%

• județul Timiș: min. 24%



2 Eligibilitate



Solicitanți eligibili: microîntreprinderile

• Număr mediu al salariaților <10 - Obligatoriu
• Cifra de afaceri anuală netă/Active totale  <= 2 mil. EU

! Praguri aplicabile întreprinderilor legate și partenere

Încadrarea în microîntreprindere este obligatorie:
la data depunerii proiectului și la data acordării finanțării

Încadrarea în categoria microîntreprinderilor

Schimbarea încadrării de categorie IMM se produce la depășirea pragurilor în
două exerciții financiare consecutive.



Documente suport:

• Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014

• Legea nr. 346/2004;

• Recomandarea CE nr. 361/2003;

• Manualul utilizatorului pentru definiția
IMM-urilor;

• Îndrumar – Anexa 16 la Ghidul
solicitantului de finanțare.

Stabilirea legăturilor și a parteneriatelor

Aspecte analizate:

• acționariat;

• administratori;

• grupuri de persoane;

• piețe;

• relații comerciale/economice.



Eligibilitate solicitant
• constituit în baza Legii nr. 31/1990, Legii nr.

1/2005 sau funcționează în baza OUG nr. 6/2011;

• sediul social în regiunea Vest;

• locația de implementare - în mediul urban
sau stațiuni turistice atestate din regiunea Vest;

• activitate minim 1 an fiscal INTEGRAL (2022)-
înființat până cel târziu la 31 decembrie 2021;

• dreptul legal de a realiza investiția;

• număr mediu de salariați (2022) - ENI≥1 și
menținerea acestuia;

• cel puțin un loc de
muncă nou creat, legat de
activitatea finanțată și
menținerea acestuia.



Eligibilitate solicitant
• Cod CAEN eligibil autorizat:

Ø la depunere

sau

Ø la final implementare;

• profit din exploatare – anul 2022;

• nu a fost în dificultate – anul 2022;

• fără activitate suspendată – anii 2022 +2023;

• obligații de plată achitate/eșalonate;

• fără fapte înscrise în cazierul fiscal.



Investiții implementate în mediul urban sau în stațiuni turistice
atestate

• Achiziție mijloace fixe, inclusiv active care utilizează surse
regenerabile de energie;

• Achiziție active necorporale;

• Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de
produse și servicii oferite, inclusiv dezvoltarea de activități de
marketing;

• Activități din domeniul economiei circulare.

Eligibilitate activități

Coduri CAEN de 

prestări servicii

Anexa 27 
Secțiunea A



Investiții implementate în stațiuni turistice atestate

• Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de
agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv
infrastructuri de tratament balnear;

• Achiziție mijloace fixe, inclusiv active care utilizează surse
regenerabile de energie și active necorporale;

• Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de
produse și servicii oferite, inclusiv dezvoltarea de activități de
marketing;

• Activități din domeniul economiei circulare.

Eligibilitate activități

Coduri CAEN de 

prestări servicii

Anexa 27 
Secțiunea B



Investiții implementate doar în stațiuni turistice atestate

Lucrări de construire/extindere a infrastructurilor multifuncționale de
agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de
tratament balnear conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de
cazare: locuri de joacă amenajate pentru copii, terenuri de sport,
piscină, spa, saună, baze pentru tratament balnear, etc.

Eligibilitate activități
Coduri CAEN

Ø 5510 - Hoteluri şi alte
facilităţi de cazare similar

Ø 5520 - Facilităţi de cazare
pentru vacanţe şi
perioade de scurtă
durată

Ø 5590 - Alte servicii de
cazare

Nu sunt eligibile lucrări de
construire/extindere a
spațiilor de cazare și
servire a mesei.



Perioada de implementare nu depășește 
data de 31.12.2029;

Durata de implementare este de 14 luni;

Eligibilitate proiect

Bugetul proiectului respectă:

• valoarea minimă și maximăpentru
asistență financiarănerambursabilă;

• plafonul de minimis;

• pragurile de cheltuieli.



Proiectul:

• include măsurile de comunicare și vizibilitate;

• respectă legislația națională și europeană în domeniile:

Ø Egalității de șanse, de gen/nediscriminare/accesibilitate;

Ø Dezvoltării durabile/eficienței energetice;

Ø Imunizării la schimbările climatice și ”a nu prejudicia in mod semnificativ”;

• respectă regula de cumul a ajutoarelor aplicabile întreprinderii unice;

• propune o locație de implementare adecvată pentru realizarea proiectului.

Eligibilitate proiect



• Lucrări de construire/extindere
infrastructuri multifuncționale de
agrement și fitness, educație fizică și sport,
tratament balnear: maxim 60% din
valoarea totalăeligibilăa proiectului;

• Mijloace fixe: min. 60% din valoarea
eligibilă;

• Active eficiente energetic: max. 5% din
valoarea eligibilă;

• Active necorporale: max. 10% din valoarea
eligibilă;

Eligibilitate cheltuieli

• Diverse și neprevăzute: max. 3% din
valoarea eligibilă;

• Extinderea piețelor: max. 10% din
valoarea eligibilă;

• Costuri indirecte: max. 5% din valoarea
totalăeligibilăa costurilor directe.



Utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri

Costuri indirecte:
• consultanță;
• audit;
• comisioane, cote, taxe;
• măsuri de comunicare și

vizibilitate.

Costuri indirecte = 
5% din costuri directe

Costuri directe:
• lucrări de construcții;
• active corporale;
• active necorporale;
• alte servicii.



• implementate în mediul rural, cu excepția celor din stațiunile
turistice atestate și satele aparținătoare municipiilor și orașelor;

• care propun investiții aferente codurilor CAEN excluse din
Anexa 27 la ghid;

• care propun activități realizate în sectoarele excluse de la
finanțare conform Anexa 28 la ghid, cu excepțiile menționate
în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013;

• exclusiv destinate digitalizării/internaționalizării/diminuării
consumului de energie a activității microîntreprinderii;

• demarate și/sau finalizate la momentul depunerii.

Nu sunt eligibile proiectele:



3 Cererea de finanțare



Depunere:

• prin aplicația electronicăMYSMIS;

• formularul CF + anexe

• asumată prin semnătură electronică extinsă a
reprezentantului legal.

ATENȚIE !  Dacă reprezentantul legal este cetățean străin 
nerezident cererea se semnează de către împuternicit, 

cetățean român rezident sau cetățean străin rezident 

Cererea de finanțare



• Declarația de asumare;

• Planul de afaceri + Macheta

financiară;

• Documentul de identificare a
reprezentantului legal;

• Documente statutare, dacă este
cazul;

Documente obligatorii care însoțesc CF
• Mandatul special, dacă este cazul;

• Certificatul de atestare fiscală pentru
bugetul local;

• Decizia etapei de încadrare a

proiectului sau Clasarea notificării;

• Plan de amplasare a dotărilor;

• Hotărârea AGA de aprobare a
proiectului;

• Devizul general, dacă e cazul;



• Documente care conferă dreptul
de a realiza investiția;

• Certificat de urbanism/Adresa
primăriei pt. lucrări care nu

necesităAC;

• Extras CF + plan de amplasament
vizat de OCPI + plan de situație

propusă;

Documente obligatorii care însoțesc CF

• Plan de mentenanță;

• Documente justificative ale

costurilor;

• Raport de expertiză contabilă;

• CV-uri/Fișe de post;

• Dovada capacității financiare.



4 Evaluare, selecție și contractare



Ghid unic al solicitantului de finanțare pentru 
fiecare apel de proiecte

Etapă unică de evaluare =3 luni

Grilă unică, care conține criterii combinate:  la 
care se răspunde cu DA/NU & criterii cu punctaj

TRANSPARENȚĂ

EFICIENȚĂ

SIMPLIFICARE

Noutățile aduse de PRV 2021-2027



• MySMIS

ClarificăriConfirmare

Depunere Analiză CF Rezultat

• Maxim 30 de 
zile lucrătoare

3 LUNI 

Evaluare, selecție și contractare

• MySMIS
• Cererea de finanțare
• Anexe

Criterii:
• Conformitate
• Eligibilitate
• Calitate
• Prioritizare

• Contractare
sau

• Respingere
de la finanțare



• Termen proces de evaluare – maxim 30 zile lucrătoare;

• Evaluare în baza documentelor/informațiilor transmise prin MySMIS;

• Solicitări de clarificări cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare;

• Criterii de evaluare și selecție - Anexa 3_Grila de evaluare și selecție a cererii de finanțare:

ü Criterii de evaluare a conformității administrative 

ü Criterii de eligibilitate

ü Criterii de calitate

ü Criterii de prioritizare.

• Vizita la locația de implementare a proiectului.

Evaluare și selecție



Conformitate administrativă și eligibilitate

Criterii de evaluare a conformității administrative

• Se evaluează cu DA/NU/NA;
• Dacă la cel puțin un criteriu  se  răspunde cu NU 

➤proiectul se respinge.

Criterii de eligibilitate

• Se evaluează cu DA/NU/NA;
• Dacă la cel puțin un criteriu se răspunde cu NU 
➤proiectul se respinge.



PRAG DE EXCELENȚĂ
75 puncte

Criterii de calitate și prioritizare

Criterii de calitate

• Se evaluează cu DA/NU/NA;
• Dacă la cel puțin un criteriu se răspunde cu NU 

➤proiectul se respinge.

Criterii de prioritizare

• Se evaluează cu punctaj cuprins între 0 și 100 de 
puncte;

• Punctaj total 0 puncte ➤proiectul se respinge.
contractare

directă



Criteriile de calitate

• proiect coerent și matur;

• cheltuieli realiste, corect estimate, suficiente și

necesare;

• buget complet și corelat cu activitățile propuse;

• echipăde proiect calificată;

• componenenta de dezvoltare durabilă≥ 5%;

• rata de profitabilitate≥ 7%;

• rata de solvabilitate ≥ 1;    



Criteriile de calitate

• valoarea finanțării nerambursabile în raport cu cifra

de afaceri≤ 4;

• profitabilitatea pe angajat în perioada de 
durabilitate;

• cifra de afaceri în perioada de durablitate;

• devizul general;

• sustenabilitatea investiției;

• inovația în materie de produs/serviciu, proces, 
marketing.



Criteriile de prioritizare

• rata de profitabilitate la nivelul anului 2022;

• rata de solvabilitate la nivelul anului 2022;

• valoarea finanțării nerambursabile în raport cu cifra

de afaceri la nivelul anului 2022;

• contribuția proprie asumată de către solicitantul de
finanțare;

• achiziția de bunuri/utilizarea de materiale de
construcții cu certificat ecologic/etichetă ecologică.



Rezultatul evaluării unei cereri de finanțare
poate fi:

• Acceptarea și selectarea pentru contractare a proiectului;

• Acceptarea proiectului ca fiind conform administrativ,
eligibil și conform cu criteriile de calitate și includerea în
lista de rezervă aferentă apelului deproiecte;

• Respingerea proiectului de la finanțare cu posibilitatea
redepunerii acestuia.

Rezultatul evaluării



• Durata: 15 zile lucrătoare;

• Înaintea semnării contractului de finanțare, solicitantul
de finanțare reconfirmă respectarea tuturor criteriilor de
eligibilitate;

• Contract de finanțare: semnat cu semnătura electronică
extinsă.

Contractarea proiectelor



5 Implementare și durabilitate



• Durată: maxim 14 luni, după semnarea contractului de
finanțare - posibilitate de prelungire cu maxim 7 luni;

• Depunere rapoarte de progres – trimestriale, prin
MySMIS;

• Verificare:

Ø realizare indicatori asumați;

Ø locurile de muncă nou create sunt direct legate
de activitatea finanțată

Ø dosare achiziții;

• Vizite la locația de implementare.

Implementarea proiectelor



Tipuri de cereri:

1. Cerereadeprefinanţare - plata facturilor care se vor primi

2. Cerereadeplată - plata facturilor primite și neachitate

3. Cererea de rambursare – recuperarea sumelor aferente
facturilor achitate din surse proprii/ prefinanțare

Managementul financiar al proiectului



• Perioada de durabilitate - 3 (trei) ani de la efectuarea plații
finale în cadrul contractului de finanțare

• Monitorizarea post implementare se realizeazăprin:

Ø rapoarte de progres/durabilitate anuale

Ø vizite la fața locului

Ø verificarea indicatorilor

• Depunere rapoarte de progres/durabilitate – anual, prin
MySMIS.

Monitorizare post-implementare



6 Consultare publică



Consultare publică

Tipologie Răspuns

Proiecte cu lucrări de 
construcție

Eligibile exclusiv în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea
Vest și doar pentru activitați conform codurilor CAEN din secțiunea B din Anexa 27.

Stațiunile turistice atestate

Cadrul legal - 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.

Eligibile microîntreprinderi care propun proiecte care au locația de implementare doar în
arealul atestat ca stațiune turistică, nu și în cadrul altor localități componente ale unității
administrativ-teritoriale.

Bunuri/materiale cu certificat
ecologic/ etichetăecologică

min. 20% din valoarea eligibilă 

Este un criteriu de prioritizare. Dacă prin proiect nu se propune realizarea acestor achiziții,
criteriul se va puncta cu 0 (zero), dar NU conduce la respingerea proiectului.

PFA sau întreprinderi 
individuale

Eligibile societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990, Legii nr. 1/2005, sau funcționează în
baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare. PFA și II nu sunt eligibile.

Coduri CAEN - Finanțare IMM AM va lansa GSF pentru IR 1.3 B Sprijin pentru IMM-uri: se vor finanța proiecte cu valoare
mai mare decât cele pentru microîntreprinderi, iar lista codurilor CAEN eligibile va fi extinsă.

Perioada 14.02.2023 - 17.03.2023



• Răspunsul AM PRV la observații/propuneri/comentarii din  
consultarea publică;

• Actualizarea Ghidului solicitantului de finanțare și a anexelor;

• Aprobarea criteriilor în Comitetul de Monitorizare al PRV;

• Finalizarea Ghidului solicitantului de finanțare și anexelor;

• Reluare etapa de consultare publică;

• Publicarea Ghidului solicitantului de finanțare și a anexelor;

• Lansarea apelului de proiecte.

Pașii următori



Centralizator răspunsuri

AM va publica centralizatorul răspunsurilor la
propunerile și recomandările primite în etapa de
consultare publică, inclusiv la cele transmise în
cadrul seminarului online organizat astăzi.



• Grants and coaching for innovative start-ups and scale-ups

• Commercialization of research results

• Training on IPR and commercialization

• Launch of Digital Innovation Hub West Romania

• IMP3rove innovation management performance assessments offered under the franchise operated by 
Tehimpuls on behalf of the IMP3rove Academy, Germany, and funded by the European Commission

– Over 40 companies assessed (IMA and DIQ) in the sectors of ICT, automotive, construction, food, printing 
and packaging, furniture, chemistry, machine-tools, media, e-mobility, advanced manufacturing, design, 
online marketing

45

Tehimpuls 

Portfolio of innovation support services

FOUNDED IN 2006 BY WEST RDA, UNIVERSITIES, RDIs AND COMPANIES

Vă mulțumim pentru atenție!
Str. Gheorghe Lazăr, nr. 14

300080, Timișoara, România

Tel/Fax:   +40 256 491 923     E-mail: office@adrvest.ro

www.adrvest.ro


