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Facilități pentru finanțarea microîntreprinderilor 

 

 

Microîntreprinderile care depun proiecte pentru finanțare prin Programul Operațional Re-
gional vor primi fonduri nerambursabile in proportie de 100 % din costurile eligibile ale 
proiectului, in limita sumei de 200.000 de euro. Ca urmare, nu mai este necesară contribuția 

beneficiarilor de 30% din costurile eligibile ale proiectului, așa cum a fost până în prezent. 

  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, a publicat în data de 21 iunie 2010 Ordinul nr. 
1726 din 15 iunie 2010 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru 
sprijinirea microîntreprinderilor pentru Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - „Sprijinirea dez-
voltării microîntreprinderilor” .    
 
Acest ordin aduce modificări referitoare la procentul de cheltuieli eligibile care pot fi rambur-
sate din fonduri publice pe acest domeniu major de intervenţie şi la unele criterii de eligibili-
tate pentru solicitantul de finanţare nerambursabilă. 
 
Astfel, conform  ordinului, cheltuielile eligibile aferente proiectelor de investiţie sunt rambur-
sate în proporţie de 100% din fonduri publice, numai pentru contractele de finanţare 
încheiate după intrarea în vigoare a ordinului.    
 
De asemenea, prin ordin sunt aduse modificări asupra unuia dintre criteriile de eligibilitate 
ale solicitantului. Astfel, criteriul de eligibilitate modificat prevede faptul că solicitantul tre-
buie „să fi obţinut profit sau profit din exploatare din activitatea desfăşurată în ultimul an îna-
inte de data depunerii cererii de finanţare şi să fi desfăşurat activitate economică pe o pe-
rioadă de cel puţin un an fiscal”.  
 
Toate aceste prevederi se vor aplica de la intrarea în vigoare a ordinului, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial.   



3. "Reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea şi reechiparea infrastructurii educaţionale universitare 
în vedrea creării la Galaţi, a unui pol de educaţie şi de cercetare tehnologică în domeniul ştiinţei 

alimentelor" , prezentat de către  conf. dr. ing. Daniela Borda;  

4. "Creşterea serviciilor medicale prestate de cabinetul veterinar al SC Vet Consult SRL Brăila”, prezen-

tat de către administratorul societăţii, Marian Căpăţână.  
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Stadiul implementarii POR, prezentat la întâlnirea regională cu presa 

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvol-
tării Regionale şi Turismului a organizat pe data de 29 aprilie 2010 la Brăila o sesiunea de informare care s-

a adresat reprezentanților mass-media din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.  

Directorul general al AM POR, Gabriel Friptu a prezentat stadiul implementării POR 2007 -2013 la nivel na-
ţional,  iar  directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – Organism Intermediar POR, 
Luminița Mihailov, a prezentat stadiul implementării Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est, cu detaliere pe fiecare judeţ.  

La nivelul Regiunii, până la data de 26 aprilie 2010, au fost contractate 105 proiecte, valoarea totală so-
licitată fiind de peste 207 milioane euro. S-a înregistrat depăşirea valorii alocate regiunii pentru perioada 
2007-2013 pentru 6 din domeniile majore de intervenţie ale POR, respectiv reabilitarea reţelei de drumuri 
judeţene, a infrastructurii serviciilor de sănătate, modernizarea infrastructurii serviciilor sociale şi mai 
ales a celei educaţionale, precum şi restaurarea patrimoniului cultural, dar şi crearea infrastructurii de 
turism. La polul opus se situează domeniul major de intervenţie privind reabilitarea siturilor industriale 

poluate, care a rămas neaccesat de la data lansării, respectiv 25 aprilie 2008 până în prezent.  

La reuniune au participat şi beneficiarii unor proiecte relevante  aflate în implementare sau finalizate. 

Proiectele supuse atenţiei invitaţilor au fost următoarele: 

1. "Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi a utilităţilor conexe din cadrul complexului tur-
istic Pelicanul", din Murighiol, prezentat de către Violeta Mocanu, reprezentantul beneficiarului, SC 

Le Franc SRL Tulcea;  

2. "Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului Judeţean Brăila”, prezen-
tat de către Gabriel Ioan, directorul Direcţiei Strategii, Integrare Europeană din cadrul Consiliului 

Judeţean Brăila, beneficiarul proiectului;  



 

2    

Intâlniri organizate de ADR SE pentru promovarea POR 2007-2013 - luna iunie 2010 

  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Opera-
ţional Regional, a organizat în luna iunie 2010 şase intâlniri de lucru cu potenţiali aplicanţi, pe tema Axa pri-
oritara 4 : ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local”, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - " 

Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor", din cadrul POR 2007-2013.  

Întâlnirile au vizat sprijinirea potenţialilor aplicanţi în pregătirea cererilor de finanţare pentru a fi depuse in 

cadrul apelului de proiecte pe domeniul major de interventie mai sus menţionat. 

Experţii ADR SE au răspuns la întrebările legate de criterii de eligibilitate, completarea cererii de finanţare, 
tratarea temelor orizontale în cererile de finanţare. 
În cadrul întalnirilor s-a discutat şi despre corelarera prevederilor  Ordinului pentru aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru DMI 4.3 cu Nota emisă de AM POR privind eligibilitatea  cheltuielililor cu dotările de 
specialitate de natura mijloacelor fixe, încadrate în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe. 

La  finalul întâlnirilor invitaţii au primit materialele prezentate în format tipărit, pliante Regio si broşura 
“Regio pe intelesul tuturor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect de la întâlnirea de lucru organizată la Brăila 
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ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 

 

 

Domeniul Major de Intervenţie 4.1 

 

1.Conform art. 4 al. 4 din Ordinul comun al MDLPL 267/2008 şi MEF 1447/2008, pentru DMI 4.1  "Sunt eligi-

bile cheltuielile efectuate pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/modernizate/

extinse”. 

Vă rog să îmi explicaţi în ce constau echipamentele structurilor de afaceri. 

Dacă deja există contracte cu anumite IMM-uri prin care acestea vor folosi o parte din spaţiile structurii de 

afaceri, sunt eligibile cheltuieli cu echipamente specifice activităţii respectivelor IMM-uri? 

 

 

Raspuns: În cadrul DMI 4.1 sunt eligibile dotările cu echipamente specifice structurii de afaceri. Nu sunt eligi-

bile dotările cu echipamente specifice utilizatorilor structurii de afaceri. 

 

2. Este eligibilă activitatea de construcţie a unui centru de afaceri în sensul în care există deja fundaţia, iar con-

strucţia ar reprezenta continuarea construcţiei respective? Dacă se consideră eligibilă această activitate, vă ru-

găm să ne precizaţi cum încadrăm investiţia. 

Ca obiectiv nou de investiţie pentru care trebuie realizat studiu de fezabilitate sau ca lucrare de intervenţie pen-

tru care trebuie realizată documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie? 

 

 

Raspuns: Potrivit prevederilor schemei ajutorului de stat regional, sunt eligibile pentru finanţare numai proiec-

tele de investiţii ale caror lucrări demarează după semnarea contractului de finanţare. Conform legislaţiei comu-

nitare în domeniul ajutorului de stat regional, “începerea lucrărilor” înseamnă începerea lucrărilor de construc-

ţie, respectiv,  prima comandă fermă de echipamente, de după semnarea contractului de finanţare. Condiţia 

privind „începerea lucrărilor” este îndeplinită dacă, în urma verificărilor documentaţiei tehnico-economice 

rezultă că proiectul pentru care se solicită finantare, respectiv centrul de afaceri reprezintă o investiţie nouă, dis-

tinctă faţă de cea pentru care a fost creata fundaţia.   

In ceea ce priveşte documentaţia ce trebuie prezentată ca anexă la cererea de finanţare, va informăm că, în acest 

caz, solicitantul va anexa studiul de fezabilitate pentru investiţia propusă prin proiect, însotţit de o expertiză 

tehnică. 

 

Domeniul Major de Intervenţie 4.3 

 

3. Un cabinet medical care funcţioneaza sub formă de microintreprindere doreşte sa depunş o cerere de finan-

ţare pe programul amintit. Prevederile fiscale prevăd ca activitatea desfaşurată de cabinetele medicale nu intră 

în sfera TVA, respectiv nu va deduce TVA la facturile de achiziţie a echipamentelor medicale care vor face 

obiectul cererii de finanţare. În aceasta situaţie, TVA aferentă echipamentelor achiziţionate în cadrul programu-

lui POR, care nu se deduc de societate pot fi considerate cheltuieli eligibile în cererea de finanţare? 

 

Raspuns: TVA nu este cheltuială eligibilă, fie că se deduce, fie că nu. Intradevar, în legislaţia românească se 

prevede ca pentru fonduri comunitare, TVA poate fi eligibil dacă nu se deduce, dar această prevedere nu a fost 

aplicată şi pentru Programul Operaţional Regional. 
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Carmen Câmpean 

 Consultant în management 

 

 

 

 

 

4.  In grila de evaluare tehnica si financiara a proiectului, la punctul 1.1 se cuantifica criteriul privind crearea de 

noi locuri de munca. In situatia in care numarul de noi locuri de munca calculat conform algoritmului (fonduri 

nerambursabile solicitate/10000 euro*0,3) este 1,25, de exemplu, pentru obtinerea punctajului maxim se poate 

considera un post de munca nou creat? 

 

Raspuns: Depinde de suma solicitata (finantarea nerambursabila). 

Conform grilei de ETF,  la 10000 euro, numarul de locuri de munca permanente trebuie sa fie mai mare sau 

egal cu 0,3 pentru a obtine punctaj maxim de 6. 

Adica, pentru a obtine punctaj maxim de 6 la acest criteriu, cu un singur post de munca nou creat, suma solici-

tata (finantarea nerambursabila) trebuie sa fie putin peste 33.333 euro. 

 

 

5. Pentru sustinerea valorilor trecute in bugetul estimativ ( referitoare la costurile de achizitie ale echipamente-

lor ), care sunt documentele ce se depun ca anexa la cererea de finantare?  Oferte ?  Daca da, la ce curs se face 

schimbul din euro in lei - avand in vedere a ofertele se fac in euro? 

 

Raspuns: Ca anexa la Planul de afaceri pe care il veti prezenta la depunerea Cererii de finantare puteti include 

documente pe care le considerati relevante, sau care sustin anumite puncte de vedere din planul de afaceri 

( oferte, devize, fundamentari suplimentare, analize de pret e.t.c) (a se vedea punctul 6. Anexe si alte 

documente  din Planul de afaceri). 

Intrucat bugetul proiectului si tabelul surselor de finantare trebuie sa fie intocmit in lei, pentru verificarea 

incadrarii in limita de minimis la momentul intocmirii/ depunerii cererii de finantare, solicitantul poate utiliza, 

ca referinta, cursul Inforegio valabil in luna intocmirii/ depunerii cererii de finantare (cursul oficial Infoeuro, al 

Comisiei Europene). 

 

6. Un beneficiar al programului 4.3 are obligatia efectuarii auditului pe parcursul implementarii ? 

 

Răspuns: Beneficiarul nu este obligat sa efectueze auditul proiectului. Cheltuielile cu activitatile de audit sunt 

eligibile conform Ordinului MDLPL nr. 31 din 17 ianuarie 2008 si al MEFnr. 503 din 21 februarie 2008. Va 

recomandam, insa,  sa efectuati auditul proiectului. Pe sit-urile www.adrse.ro, respectiv www.inforegio.ro gasiti 

Nota catre beneficiarii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 privind intructiuni si 

termeni de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit 

 

7. Va rugam sa ne comunicati daca un potential beneficiar al DMI 4.3 poate sa depuna un proiect pentru activi-

tatea de modernizare a spatiilor reprezentand doua puncte de lucru diferite (amplasate in locatii diferite) in care 

beneficiarul isi desfasoara acelasi tip de activitate (acelasi cod CAEN).  

 

Raspuns: Beneficiarul poate sa depuna  un astfel de proiect in conditiile in care respecta toate celelalte criterii 

de eligibilitate din ghid. 

http://www.inforegio.ro/user/file/NOTA%20SITE.pdf
http://www.inforegio.ro/user/file/NOTA%20SITE.pdf
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