
Nr.inreg.Data Expeditor Intrebare Raspuns Tematica

69642 27.07.2016 Horia 

Leibovici 

(consultant - 

Holmed 

Consultanță)

In ghidul general scrie: 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor - 

Grant:

Valoare minimă eligibilă: 200 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 1 mil euro

Credit cu grant

Valoare minimă eligibilă: 1 mil euro

Valoare maximă eligibilă: 5 mil euro

Valorile sunt orientative si vor fi stabilite dupa definitivarea instrumentului financiar aferent 

In ghidul specific nu se specifica nimic.

Instrumentele financiare se aplica numai in Delta Dunarii?

Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor se va 

implementa prin două operațiuni, respectiv acordare de finanțare nerambursabilă (grant) și prin utilizarea instrumentelor 

financiare:

A. Grant-uri  pentru sprijinirea  IMM-urilor  -  ghidul solicitantului pentru această operațiune este în consultare publică.

B. Instrumentele financiare, respectiv  credit cu partajarea riscului și capital de risc vor fi implementate prin intermediul 

Fondului European de Investiții (FEI), în baza unui memorandum aprobat de Guvernul României.

Au fost inițiate discuțiile cu reprezentanții FEI pentru stabilirea mecanismelor și operaționalizarea acestor instrumente. 

Prin axa prioritară 2 a POR 2014-2020 este alocată suma de 100 milioane Euro pentru implementarea instrumentului credit 

cu partajarea riscului pentru IMM-uri, respectiv 50 milioane Euro pentru implementarea instrumentului capital de risc 

pentru IMM-urile în stadiu avansat de creștere.

Instrumentele financiare nu se aplică doar  în Delta Dunării.

Investiții 

eligibile

69644 27.07.2016 Carol Corsate 

(Corsotrading

)

Clientul meu (tip solicitant eligibil) ,care detine un lant hotelier (activ principala 5510),  a achizitionat de curand un hotel 

aflat intr-o stare avansata de degradare la pretul de 2.000.000 euro,cu scopul de a-l reabilita /moderniza si a-l repune in 

circuitul turistic. 

Hotelul nou achizitionat pentru care se solicita finantarea in acceptiunea ghidului reprezintă investiție inițială? Hotelul va 

deveni o structura de cazare clasificata la 4 stele,cu restaurant,Sali de conferinte,spa.

Realizarea unei investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, se 

realizează prin una din următoarele categorii de investiții:

•Crearea unei unități noi. Nu este obligatoriu ca investiția să presupună construirea unui nou spațiu, pentru a fi considerată 

”investiție inițială legată de crearea unei noi unități”. Spre exemplu, simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în 

scopul demarării activității economice vizate prin proiect, poate fi considerată investiție inițială. 

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

fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea 

sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

•Diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. 

Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Investiții 

eligibile

69644 27.07.2016 Carol Corsate 

(Corsotrading

)

Referitor la mentiunile : "În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile 

trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au 

fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor" si "Valoarea finanțării nerambursabile solicitate 

este de maximum 1.000.000 euro"  ,considerati ca aplicantul  este  eligibil ?

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 

200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce 

precede începerea lucrărilor. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral 

sau parțial în realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă ”active reutilizate”. Valoarea contabilă a activelor 

reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare, mai puțin amortizarea). Având în vedere că nu 

cunoștem  valoarea contabilă a activelor reutilizate la momentul depunerii cererii de finanțare, AMPOR nu se poate pronunța 

asupra eligibilității acestui aspect.

Investiții 

eligibile

69645 27.07.2016 Mihaela 

Secară

Vă rog să-mi spuneți dacă această Anexă2 este definitivă sau putem spera la o reevaluare și includerea si altor coduri? AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69646 27.07.2016 Mihai 

Dumitriu 

(Fiatest SRL)

Pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii care nu se supun autorizarii (ex. Construire pod hala 

productie pentru depozitare materii prime, subansamble si produse finite), in cadrul documentului mai sus mentionat nu 

se intelege exact daca acest tip de cheltuiala este eligibila sau nu.

Investițiile care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării sunt eligibile în 

conformitate cu Ghidul solicitantului. Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun 

autorizării, solicitantul va prezenta adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun 

procedurii de autorizare a executarii lucrarilor.

Investiții 

eligibile

69648 27.07.2016 Sorin George 

Stoicescu 

(First 

Management 

SRL)

Care sunt posibilitatile de introducere a codurilor CAEN aferente productiei de piese si subansabluri (2211, 2219, 2229) 

pentru industria auto pe lista domeniilor eligibile, avand in vedere ca producatori auto pe piata noastra sunt doar cativa, 

iar industria orizontala care produce pentru ei este cu mult mai mare?

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69770 27.07.2016 Oana 

Bajenaru 

(Crescendo) 

Poate fi solicitant eligibil o firma care are sediul social in regiunea de dezvoltare București-Ilfov, dar are punct de lucru in 

regiunea Sud-Muntenia, unde doreste sa faca investitia si sa implementeze proiectul?

Da. Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile. Regiunea de 

dezvoltare București Ilfov nu este eligibilă în cadrul acestui apel. În acest sens, nu este relevantă localizarea sediului social al 

solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Eligibilitate 

solicitant

69770 27.07.2016 Oana 

Bajenaru 

(Crescendo) 

Conform 3.2 Eligibilitatea solicitantului_ 3. „Solicitantul a desfășurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție 

pe o perioadă de cel puțin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare....„ activitatea în domeniul vizat 

trebuie să fie fost desfășurată, obligatoriu, la locul unde se dorește să se facă investiția sau este suficient să fi fost 

desfășurată la sediul principal și va fi continuată în punctul de lucru ales pentru investiție?

Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție , indiferent  dacă această activitate a fost 

desfășurată la sediul principal sau secundar.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

69771 27.07.2016 Ștefan 

Pastaia 

(RomCom) 

TVA este cheltuiala eligibila? Daca DA in ce caz? Respectiv in ce situatie se completeaza Declaratia Anexa 1.4?  TVA aferentă cheltuielilor eligibile poate fi considerată eligibilă doar în măsura în care aceasta este nerecuperabilă potrivit 

legislației naționale în domeniul fiscal. Anexa 1.4 – Declarație privind eligibilitatea TVA este obligatorie.

Cheltuieli 

eligibile

69772 27.07.2016 Ștefan 

Pastaia 

(RomCom) 

O companie care a accesat fonduri nerambursabile prin POR 4.3 pentru constructia si dotarea unei vile turistice, poate 

accesa fonduri prin 2.2 chiar daca nu au trecut cei 3 ani de monitorizare proiect, pentru extinderea si modernizarea 

aceluiasi obiect de investitie (vila turistica)?

Da. Precizăm totuși că ajutorul de stat regional pentru investiții se acordă pentru realizarea unei investiții inițiale (a se vedea 

definiția investiției inițiale din cadrul Ghidului solicitantului). De asemenea se va ține cont de  cumulul ajutoarelor ( a se 

vedea cap. 2.7.1. Ajutorul regional pentru investiții din Ghidul solicitantului).

Eligibilitate 

solicitant
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69773 27.07.2016 Ștefan 

Pastaia 

(RomCom) 

 Se pot accesa fonduri pentru constructia si dotarea unei pensiuni in Navodari, judetul Constanta? Locul de implementare a proiectului trebuie sa fie situat:

o în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole

o în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole. 

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Cererea de finanțare trebuie să fie depusă în regiunea de dezvoltare în care urmează a se implementa proiectul.

Investiții 

eligibile

69775 27.07.2016 Alexandra 

Burlacu

Va rog sa ma ajutati cu o informatie pentru a clarifica daca o intreprindere care are ca domeniu principal de activitate 

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, 

poate fi eligibila in cadrul axei prioritare 2.2.

Mentionez ca aceasta intreprindere are ca activitati secundare si alte coduri CAEN autorizate la punctele de lucru pe care 

le detine si desfasoara activitate conform acestor coduri, cum ar fi: 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 

produselor proaspete de patiserie; 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. Investitia care se doreste sa se 

realizeze este aferenta codului CAEN 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Conform Ghidului solicitantului (draft), explicatia pentru intreprinderea non-agricola este urmatoarea:

"Întreprinderea non-agricolă reprezintă întreprinderea care nu desfășoară activități incluse în Secțiunea A ”Agricultură, 

silvicultură și pescuit” din CAEN".

Intrebarea noastra este:

Daca intreprinderea respectiva nu trebuie sa aiba niciun cod CAEN din Secțiunea A ”Agricultură, silvicultură și pescuit” 

pentru a fi eligibila?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

70124 28.07.2016 Răzvan 

Vizireanu 

(ROMAIR)

Va rugam sa ne clarificati daca o societate comerciala cu sediul social in Bucuresti este eligibila in cazul in care cererea de 

finantare/ implementare a proiectului se va realiza la punctul de lucru/sediu secundar din regiunea Nord-Vest (sau 

oricare alta regiune de dezvoltare eligibila).

Da. Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile. În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci locul de implementare a proiectului (sediul principal sau secundar) 

unde se va implementa investiția propusă.

Eligibilitate 

solicitant

70381 29.07.2016 Dan-Marin 

Olteanu (SC 

UNIX SRL)

Activitatiile urmatoare sunt eligibile in cadrul acestui ghid?

- Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

- Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta )

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

70612 01.08.2016 Ileana 

Matache 

(EFIN)

Societatea Y este filiala societatii X. In perioada 2011 – 2015 am obtinut venituri pe societatea mama X pe un CAEN 

eligibil, cf anexei 2 din Ghid 2.2 POR. 

In cursul anului 2015 activitatea mai sus mentionata a fost mutata pe societatea Y (amplasamentul, angajatii, conducerea 

si logistica au ramas aceleasi), din motive de organizare, separare de celelate activitati si din dorinta de dezvoltare a 

activitatii transferata. Va rog sa-mi dati detalii daca societatea Y este eligibila din punct de vedere al desfasurarii 

activitatii, avand in vedere punctul 4, sectiunea 3.2 Eligibilitatea solicitantului,din Ghidul specific 2.2 conform caruia 

“Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții 

financiare încheiate”.

Exista abordarea de intreprindere unica intre doua societati legate in stabilirea plafonului de acordare a ajutorului de 

minimis, aceasta abordare nu poate fi extinsa? Și sa consideram ca activitatea desfasurata pe societatea mama X, este 

doar continuata pe societatea filiala Y? Practic chiar este vorba de aceeasi activitate, aceeasi conducere, aceeasi angajati 

si  cu experienta in spate, care pana la urma aceasta ar trebui sa conteze.

Mentionez ca in alt program de finantare nu ne incadram deoarece dupa criteriile de incadrare suntem intreprindere 

mijlocie in mediul rural.

Pana acum am observat ca nu a existat o astfel de constrangere, credeti ca s-ar putea renunta la aceasta conditie 

Filialele sunt societăţi cu personalitate juridică şi se înfiinţează în una dintre formele de societate enumerate la art. 2 din 

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acţiuni; 

d) societate în comandită pe acţiuni şi e) societate cu răspundere limitată) şi în condiţiile prevăzute pentru acea formă. Ele 

vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit și trebuie să țină evidența contabilă la nivel de balanță 

inclusiv. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţi au obligaţia să 

conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile 

aplicabile. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au 

obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fără a întocmi situaţii financiare anuale 

pentru propria activitate. Societăţile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, 

întocmesc şi prezintă şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile. O 

societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare 

anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

Conceptul de ”întreprindere unică” este utilizat doar în ceea ce privește cumulul ajutoarelor de minimis primite de entitatea 

solicitantă și întreprinderile legate de aceasta (cu care formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului CE 

1407/2013).

Eligibilitate 

solicitant

70612 01.08.2016 Ileana 

Matache 

(EFIN)

Cand va fi primul apel de lansare pentru linia 2.2 – POR, daca va mai urma si alt apel dupa primul, si daca sansele de 

accesare a fondurilor scad daca depunerea cererii de finantare nu se face de la primul apel?

În conformitate cu calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în 

funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor), publicat pe site-ul inforegio.ro, data lansării apelului de 

proiecte (luna) pentru prioritatea de investiții 2.2 este Noiembrie 2016. Alocarea prezentului apel de proiecte este de 172,94 

milioane euro, întreaga sumă alocată pentru această prioritate de investiții .

70612 01.08.2016 Ileana 

Matache 

(EFIN)

Legat de cheltuielile eligibile capitolul 3 pag 23. din Ghid, punctul 3.1 constructii si instalatii, acestea trebuie sa respecte 

vreo proportie fata de celelalte cheltuieli eligibile?

Nu. Se vor respecta limitele  procentuale din valoarea eligibilă a proiectului doar în cazul în care acestea au fost menționate 

în Ghidul solicitantului.

Cheltuieli 

eligibile

70755 01.08.2016 Office 

Corsotrading

In ce categorie  de investitie considerati ca se incadreaza proiectul nostru, tinand cont ca hotelul pentru care se solicita 

finantarea(investitie initiala-unitate existenta), va fi reabilitat/modernizat (instalatii sanitare,electrice,lucrari 

bai,camere,dotari ,restaurant,sala de conferinta)

a)crearea unei unități noi, 

b)extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea 

fundamentală a procesului de producție. 

c) diversificarea producției unei unități ?

Din punctul nostru de vedere apreciem ca varianta b si c intrucat se vor introduce servicii noi, pe langa cele de cazare si 

anume alimentatie publica (restaurant), sala de conferinte.

Alegerea categoriei de investiții cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului, acesta  având obligația de a realiza 

justificarea și contextul în care proiectul urmează a fi implementat.

Investiții 

eligibile

70771 01.08.2016 Ștefan Pastia 

(RomCom) 

Care este documentul prin care se considerea dovedit că solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) 

vizat de investiția pentru care solicită investiția pe o perioadă corespunzătoare de cel puţin 3 ani calendaristici?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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79782 01.08.2016 Ștefan 

Pastaia 

(RomCom) 

Va rugam clarificati urmatoare speta:

Intreprinderea A are pe x 100% actionar

 

In intrepinderea B x are 5% actiuni

x e administrator si la A si la B

A e autonoma 

A si B nu sunt partenere 

Dar ar putea A si B sa fie legate in contextul afirmatiei de mai jos din Anexa 1.3.a:

"Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul unei persoane fizice sau al unui 

grup de persoane fizice care acţioneaza de comun acord, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe 

aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente"

Raporturile la care face referire, credem ca nu exista, dar:

- Persoana fizica conform definitiei din Anexa inseamna inclusiv Administrator cum e dna. X.

- A si B livreaza servicii medicale in acelasi oras, una pe CAEN de ambulatoriu medical, alta CAEN de imagistica medicala, 

dar sunt tot servicii medicale, aceiasi clienti, acelasi oras....

A e legata pana la urma de B prin intermediul administratorului x comun lui A si B si prin intermediul pietelor adiacente, 

Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările 

ulterioare, întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege (a se vedea mai jos), 

prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de 

asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă 

relevantă ori pe pieţe adiacente. 

Raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege se referă la următoarele situații:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori 

de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract 

încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari 

ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Prin intermediul unei persoanei fizice s-ar putea stabili relații de legătură între firmele analizate, dacă persoana fizică este în 

măsură să exercite o influență dominantă în cadrul acestora. Deși procentul de părți sociale deținute poate fi un indiciu 

definitoriu (e.g. în situația în care persoana deține 60% din părțile sociale), o participare minoritară sau în proporție de 50% 

din părțile sociale nu exclude posibilitatea existenței unei situații de control sau influență dominantă.

Totodată, o condiție ce trebuie îndeplinită în mod cumulativ, o reprezintă activitatea întreprinderilor pe aceeași piață ori pe 

piețe adiacente. Dacă o întreprindere utilizează serviciile/ produsele altei întreprinderi în desfășurarea propriei activități, 

atunci cele două sunt considerate ca acționând pe piețe adiacente. Vă rugăm să consultaţi  Anexa 1.3.a – Încadrarea în 

Incadrare 

IMM

70786 01.08.2016 Ștefan 

Pastaia 

(RomCom) 

Întreprinderile legate pot accesa simultan cate un proiect prin prezentul Ghid? Da. Precizăm totuși că ajutorul de stat regional pentru investiții se acordă pentru realizarea unei investiții inițiale. De 

asemenea se va tine cont de cumulul ajutoarelor ( a se vedea cap. 2.7.	Ajutorul de stat  din Ghidul solicitantului)

Incadrare 

IMM

70792 01.08.2016 Dacian 

Pustea (DG 

KNM)  

Observatia pe care o am este legata de lista codurilor caen eligibile prin POR 2.2.

Am vazut ca lipsesc clase (17,18,19,20,21,22,23,24,25) care sunt in categoria Industriei Prelucratoare.

Intrebare: exista posibilitatea includeri altor clase in lista codurilor caen eligibile? 

sau lista este deja prestabilita in urma negocierilor cu UE.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

72022 03.08.2016 Andreea 

Geanta 

(Omega 

Consulting)

Un beneficiar care aplica atat pentru ajutorul regional de stat, respectiv ajutorul de minimis, cumulat aceasta ar 

inseamna ca in fapt valoarea finantarii nerambursabile acordate va fi de maxim 1,2 mil. EUR. Ori la pag. 7, sectiunea 2.4 - 

Care este valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile? se specifica: Valoarea finanțării nerambursabile 

acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, 

valabil la data lansării apelului de proiecte, ceea ce inseamna ca nu a fost luat in considerare situatia beneficiarilor care 

aplica pentru ambele tipuri de ajutor nerambursabil (ajutor regional de stat+ajutor de minimis).

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro, echivalent în lei la 

cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Suma de maximum 1.000.000 euro reprezintă ajutor 

de stat regional +ajutor de minimis sau doar ajutor de stat regional. În cadrul acestui apel, nu sunt eligibile proiectele 

(cererile de finanțare) care conțin doar investiții (activități) finanțabile prin ajutor de minimis.

Eligibilitate 

solicitant

72022 03.08.2016 Andreea 

Geanta 

(Omega 

Consulting)

La pag. 7, sectiunea 2.5 - Care este alocarea apelului de proiecte? din GS se mentioneaza ca: Alocarea prezentului apel de 

proiecte este de 172,94 milioane euro. Intrebarea noastra este daca in valoarea acestui buget este inclusa si alocarea 

financiara totala a ajutorului de minimis? In ce procent (%) din bugetul apelului se aloca ca si buget pentru schema de 

ajutor de minimis? Va rugam sa clarificati acest aspect in Ghidul final.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 172,94 milioane euro ( prin schemă de minimis şi ajutor de stat regional). In 

funcție de tipul investiției se acordă ajutor de stat regional pentru investiții si ajutor de minimis. Proiectele propuse în 

cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții finanțabile prin ajutor de stat regional (e.g. Construire, 

modernizare, extindere, dotare spații de producție/servicii). Este opțională includerea, în proiect, a activităților finanțabile 

prin ajutor de minimis (e.g. Certificare produs, sisteme de management al calității, internaționalizare). În cadrul acestui apel, 

nu sunt eligibile proiectele (cererile de finanțare) care conțin doar investiții (activități) finanțabile prin ajutor de minimis. 

Investiții 

eligibile

72022 03.08.2016 Andreea 

Geanta 

(Omega 

Consulting)

Nu se mentioneaza in cadrul Ghidului care este exact durata de implementare a unui proiect in varianta in care acesta 

include executia de lucrari de constructii, respectiv varianta de realizare de simple achizitii, dotari etc.

Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 de luni și 	nu 

depășește data de 31.12.2023. 	Perioada de realizare a activităților proiectului  după semnarea contractului de finanțare poate 

fi extinsă cel mult până la dublul perioadei prevăzute inițial, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare. Perioada de 

implementare a proiectului (spre deosebire de perioada menționată la pct. 6 din secțiunea 3.3. ”Eligibilitatea proiectului”) 

cuprinde atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și activitățile ce urmează a fi realizate după 

momentul contractării proiectului. Aceasta este calculată în mod automat odată cu completarea cererii de finanțare 

(calendarul activităților proiectului) în aplicația MySMIS.

Investiții 

eligibile

72022 03.08.2016 Andreea 

Geanta 

(Omega 

Consulting)

Va rugam sa exemplificati care sunt documentele justificative prin care care aplicantul poate face dovada urmatoarelor 

aspecte: a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiția pentru care solicită investiția pe o perioadă 

corespunzătoare de cel puţin 3 ani calendaristici – Este suficient depunerea unui extras eliberat de ONRC prin care sa fie 

evidentiat CAEN-ul preponderent in activitatea derulata respectiv o sintetizare a situatiilor financiare din ultimii 3 ani, sau 

este necesara si depunerea situatiilor financiare depuse aferente celor 3 ani fiscali incheiati?

cu rulajul contabil – Atasarea unei situatii extrasa din softul contabil care evidentiaza operatiunile contabile aferente 

conturilor 401 - Furnizori si 411 - Clienti, la nivelul aniilor 2014 si 2015 este considerata suficienta? Trebuie atasate alte 

documente justificative (de ex. rapoarte comerciale, contracte de colaborare, note comenzi etc.)?

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente
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Nr.inreg.Data Expeditor Intrebare Raspuns Tematica

72022 03.08.2016 Andreea 

Geanta 

(Omega 

Consulting)

Cheltuielile cu consultanta sunt eligibile doar in contextul ajutorului de minimis, nu si in baza ajutorului de stat (asa cum 

reiese la pag. 25, Cap.5.4) ?

Da. Cheltuielile eligibile aferente serviciului de consultanță sunt finanțabile prin ajutor de minimis. Cheltuieli 

eligibile

72022 03.08.2016 Andreea 

Geanta 

(Omega 

Consulting)

In aceeasi sectiune - pag. 25, Cap.5.4 – precizati ca la nivelul cheltuielilor de consultanta se includ plata serviciilor de 

consultanţă la elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri. In sectiunea de categorii de cheltuieli neeligibile – 

pag. 26, mentionati ca si cheltuiala neeligibila la pct. l - Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de 

finanțare a proiectului, ori aceasta cheltuiala privind elaborarea dosarului aplicatiei si a planului de afaceri este realizata 

si suportata de Aplicant inaintea semnarii contractului de finantare. Va rugam clarificati acest aspect.

Referitor la categoria cheltuielilor neeligibile,  respectiv 	Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a 

proiectului, precizăm că a fost revizuită. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile

72934 05.08.2016 Maria 

Ostrăvăț

Sunt eligibile lucrări de modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii ale IMM-urilor?

De ce la cap. 1.6. Indicatorul de proiect- nu este prevăzută modernizarea, este numai:Extinderea capacității unei unități 

existente, la cap. 2.7. Ajutorul de stat – este prevăzută modernizarea:

ajutor de stat regional pentru investiții pentr Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

- la cap. 3.3. Eligibilitatea proiectului- este prevăzută modernizarea:

Tipuri de investiții eligibil:

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

• Investiții în active corporale

- lucrări de construire/modernizare și extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a 

utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, 

PSI);

Vă rugăm să aveți în vedere că există o diferență între noțiunile ”indicatori de proiect”, ”tipul investiției ” și ”tipul de ajutor 

de stat”, care vizează aspecte diferite.

Investiții 

eligibile

72934 05.08.2016 Maria 

Ostrăvăț

La: 3.1. Reguli generale: care sunt criteriile ce vor fi menționate în contractul de finanțare? Aceste aspecte vor fi detaliate în cadrul modelului de contract de finanțare, cuprins in varianta finala a ghidului specific. Contractul 

de finanţare

72934 05.08.2016 Maria 

Ostrăvăț

La :3.2. Eligibilitatea solicitantului: 

- pct.3 - Cum se aplică în cazul diversificării activității, cu produse dintr- un nou cod CAEN, sau în cazul unei cereri de 

finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției (investiție 

inițială constând în crearea unei unități noi) ?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

72934 05.08.2016 Maria 

Ostrăvăț

La :3.2. Eligibilitatea solicitantului: 

- pct: 4- Cum se aplică în cazul diversificării activității, cu produse dintr- un nou cod CAEN, sau în cazul unei cereri de 

finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției (investiție 

inițială constând în crearea unei unități noi) ?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

71515 02.08.2016 Pavalascu 

Cătălina

Vă rugăm să ne indicate termenul orientativ de lansare a apelului. În conformitate cu calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în 

funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor), publicat pe site-ul inforegio.ro, data lansării apelului de 

proiecte (luna) pentru prioritatea de investiții 2.2 este Noiembrie 2016.

Depunere CF-

termenul 

lansării 

apelului

69823 28.05.2016 Andrei Stoian În privința codurilor CAEN eligibile spre finanțare, acestea sunt foarte puține și limitează acordarea finanțării doar pentru 

câteva sectoare ale industriei din România. Acest lucru va crea premisele acordării disproporționate a ajutoarelor 

regionale către anumite sectoare de producție. De exemplu, sectoarele de fabricare plastic, cauciuc, materialelor de 

construcții, componente feroase și neferoase etc. sau sectoarele de lucrări în instalații electrice/sanitare, construcții etc. 

nu sunt reprezentate și nu pot fi finanțate. Propunem extinderea clasei de coduri CAEN la una similară cu cea publicată în 

cadrul Axei 2.1 din cadrul POR.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69823 28.05.2016 Andrei Stoian În privința Anexei 4 - Grila ETF:

 - pct. 2.1 : explicația este una complicată. Se poate include unul (sau două) exemple prin care să se exemplifice 

modalitatea de calcul pentru acest indicator

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

69823 28.05.2016 Andrei Stoian În privința Anexei 4 - Grila ETF:

- pct. 2.3, lit b) : se cer 3 surse pentru a se verifica prognozele societății pe 10 ani. Ar fi bine de menționat niste exemple 

de surse. De exemplu, este aproape imposibil de estimat cum va fi piața din România pentru un anumit sector peste 10 

ani în condițiile în care numai legislația (Codul muncii, Codul fiscal etc) poate suferi o serie de modificări care nu pot fi 

anticipate de un operator economic.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

În cadrul planului de afacere sunt detaliate aspectele financiare, costurile, obiectivele de investitii, previziunile de vanzari. 

Planificarea financiară a planului are în vedere finanţarea întreprinderii, veniturile şi costurile identificând necesarul de 

fonduri şi sursele din care se va acoperi. Calcularea corectă a costurilor de producţie, spre exemplu, necesită organizarea 

corespunzătoare a cercetării şi calculaţiei costurilor care trebuie să asigure: bugetarea costurilor, înregistrarea exacta, 

completă, la timp a costurilor efective pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, produse, grupe de 

produse; urmarirea folosirii raţionale a consumului de valori materiale, a costurilor salariale şi a altor costuri incorporabile; 

decontarea producţiei, calcularea costului întregii producţii şi pe unităţi de produs, lucrare, serviciu, inclusiv al producţiei în 

curs de execuţie.  Dorim să precizăm că în cadrul Planului de afaceri, solicitantul  poate detalia veniturile şi cheltuielile 

incluse în cadrul Machetei financiare.

ETF
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70112 28.07.2016 Carja Natalia In urma analizarii ghidului pe submasura 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si 

dezvoltarea serviciilor, am constatat ca anumiti potentiali beneficiari nu pot accesa respectiva masura din cauza 

numarului restrans de CAEN-uri din lista domeniilor de activitate eligibile. Propun revizuirea listei si adaugarea altor 

CAEN-uri eligibile, cel putin la nivelul submasurii 2.1.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

70112 28.07.2016 Carja Natalia Observand conditia de eligibilitate de la punctul 3.2, subpunctul 3 si 4 constantam o neconcordanta dintre denumirea 

submasurii 2.2 Sprijinirea CREARII si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, prin 

obligativitatea de a fi avut activitate in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie pe o perioada de cel putin 3 ani 

calendaristici inainte de depunerea cererii de finantare precum si obtinerea de venituri in domeniul (clasa CAEN) .Acelasi 

lucru se regaseste si in grila ETF, punctul 2.2, unde mai apare inca o conditie, respectiv realizarea de venituri din 

exploatare pentru respectiva activitate de minim 10% din valoarea finantarii nerambursabile.

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant; 

ETF

69345 26.07.2016 Silvia Sereni Societatea comerciala Wood Center SRL are 2 asociati, fiecare detine 50% din partile sociale si are ca obiect de activitate 

1624, Fabricarea ambalajelor din lemn. Alte coduri CAEN autorizate sunt 4674, 4643, 1629, 4622, 3109, 3102, 3101, 

3109, 1621, 4613, 4642, 4690, 4619, 4673, 1622, 1610, 1624.

- Unul dintre asociati, administrator al ambelor societati, mai detine in proportie de 100% firma Center Point, al carei cod 

CAEN principal este 4642- Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei, alte coduri CAEN autorizate fiind 4612, 

4618, 4619, 4621, 4622, 4642, 4641, 4643, 4647, 4644, 4649, 4662, 4669, 4690, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4759, 

4771, 4772, 4776, 4778, 4791, 5210, 6820, 7112, 4661, 1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629, 2511, 2561, 2562, 2599, 

3101, 3102, 3109, 4613, 4615, 4665, 9524, 4751, 4752, 4753. Mentionam ca cele doua firme reprezinta furnizor 

respectiv client una pentru cealalta – Center Point furnizeaza materia prima si materii auxiliare, cea de a doua firma 

confectioneaza ambalajele si le furnizeaza catre Center Point – similar sistemului lohn de productie.

Va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte fata de speta prezentata mai sus:

- firmele sunt considerate legate datorita detinerii de catre o persoana fizica a 50%, respectiv 100%, administrator al 

ambelor companii ?

- cele doua firme sunt considerate ca desfăşurandu-si activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori 

pe pieţe adiacente ?

- înțelegerea termenului de majoritar - majoritatea drepturilor de vot, și anume dacă acesta este mai mare decât 50%, 

sau se consideră majoritar și dacă acesta este egal cu 50%.

Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările 

ulterioare, întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege (a se vedea mai jos), 

prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de 

asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă 

relevantă ori pe pieţe adiacente. 

Raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege se referă la următoarele situații:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori 

de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract 

încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari 

ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Prin intermediul unei persoanei fizice s-ar putea stabili relații de legătură între firmele analizate, dacă persoana fizică este în 

măsură să exercite o influență dominantă în cadrul acestora. Deși procentul de părți sociale deținute poate fi un indiciu 

definitoriu (e.g. în situația în care persoana deține 66% din părțile sociale), o participare minoritară sau în proporție de 50% 

din părțile sociale nu exclude posibilitatea existenței unei situații de control sau influență dominantă.

Subliniem totodată, faptul că existența unor legături de familie între persoanele fizice analizate este considerată suficientă 

Incadrare 

IMM

69274 26.07.2016 Ghenu Corina Lista codurilor CAEN este foarte restrictiva si nejustificata

- nu reflecta o stategie de dezvoltare nationala,

- nu reflecta intentia de stimulare a domeniilor cu valoare adaugata ridicata sau inovative, sau orientarea catre domenii 

cu potential de crestere in Romania, sau domenii in care efortul de retehnologizare in vederea cresterii competitivitatii 

pentru a face fata concurentei externe este mare. 

 

Va prezint mai jos si alte cateva aspecte care impun rediscutarea listei de coduri CAEN alese:

 

- O parte dintre coduri nu sunt domenii care sa impuna investitii atat de mari: 

exempl: editarea de texte, serviciile de arhitectura, servicii de reprezentare media

- Daca la alegerea acestor coduri a fost luat in calcul un aspect ce tine de utilizarea capacitatiilor capitalului uman, atunci 

de ce nu  includeti in lista si 6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda, sau cel de studiere a pietei 

 

- Coduri CAEN ca cel 1610 Taierea si rindeluirea lemnului este un cod specific activitatii gaterelor, activitate ce presupune 

o valoare adaugata mica adusa prin prelucrarea materiei prime brute. 

 

- Coduri CAEN pentru prelucrarea metalului si productia cuprinsa intre codurile 2511 pana la 2599 reprezinta un sector 

de activitate cu valoare adaugata mare, cu vechime in romania cu un ritm de crestere ridicat ce solicita eforturi mari 

pentru investitii (echipamentele utilizate in acest domeniu se incadreaza in limitele programului)

 

- Codurile din toata  clasa 18 Tiparirea si reproducerea pe suporti a inregistrarilor reprezinta un alt sector de activitate cu 

vechime si traditie in romania, cu potential de crestere ridicat.

 

Prin urmare avand in vedere impactul programului asupra mediului economic romanesc propun reanalizarea Codurilor 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69274 26.07.2016 Ghenu Corina In Grila de evaluare tehnica si financiara:

 

Criteriul 1.1 este neclar si imposibil de verificat. 

Daca la momentul evaluarii cererii de finantare, din Previziunile elaborate asupra activitatii pe codul CAEN se poate 

vedea usor cresterea profitului din exploatare. In cazul unei intreprinderi cu activitati pe mai multe coduri CAEN va fi 

imposibil sa verifice cineva, la doi ani dupa implementare, care este profitul firmei pe activitatea ce a facut obiectul 

finantarii.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF
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69274 26.07.2016 Ghenu Corina Criteriul 2.1 spune ca "Solicitantul a desfășurat activitate în domeniul vizat de investiție, pe o perioadă mai

mare de 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, iar media anuală a veniturilor din exploatare 

aferente acestei activități reprezintă min. 10% din finanțarea nerambursabilă solicitată." 

 In ghidul solicitantului nu am gasit un criteriu de eligibilitate ce tine de faptul ca ar trebui sa ai cifra de afaceri cel putin 

20.000 euro ca sa poti aplica la program. Si nici ca firma ar trebui sa aiba o anumita vechime.

 

Acest criteriu si numarul mare de ani vechime in activitatea vizata de proiect  impiedica accesul egal la finantare al 

firmelor din acelasi domeniu. Vechimea unei societati nu este garantul continuitatii sale pe piata, al stabilitatii si al 

capacitatii sale de a se adapta la schimbari. Prin acest criteriu se discrimineaza firmele de succes ce au 3 sau 4 ani de 

activitate si care doresc sa se dezvolte. 

 

In plus, avantajarea firmelor care realizeaza veniturilor pe codul CAEN pe care se acceseaza programul este o  alta cerinta 

discriminatorie. Ex. Un hotel care functioneaza de 10 ani  si doreste sa isi extinda facilitatile de agrement nu va putea sa 

obtina punctaj la acest criteriu daca face o investitie pe "Activităţi ale centrelor de fitness" pentru ca el pana la acel 

moment nu oferea decat facilitati de fitness clientilor sai pentru care nu incasa venituri. In plus, realizarea unei investitii 

in echipamente de fitness pe activitatea de Hotel limiteaza posibilitatea de exploataare a acestor echipamente facand 

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

69274 26.07.2016 Ghenu Corina Ghidul solictantului. 

 Criterii de eligibilitate.

- pe POR 2.1 se solicita un minim de angajati la momentul cererii de finantare si prin grila de evaluare se stimula crearea 

de locuri de munca. Nu consider echitabil ca o societate care beneficiaza de 200.000 euro sa se angajeze la crearea a 5 

locuri de munca si una care beneficiaza de 1.000.000 euro sa nu aiba nici o obligatie in acest sens. 

In plus criteriul 1.1 din grila tehnica si financiara  poate duce la reducerea de locuri de munca. In multe din cazuri o firma 

poate inlocui forta de munca umana cu un robot sau un soft.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

70434 29.07.2016 Ion Vlad La cap. 1.6. Indicatorul de proiect ca stipuleaza faptul ca este eligibila Realizarea unei investiții inițiale prin  

• Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție,

iar la Cap. 2.7.1. Ajutorul regional pentru investiții se defineste investiția inițială ca fiind o investiție în active corporale și 

necorporale legată de

• crearea unei unități noi.

Insa formularile evidentiate de catre noi mai jos contrazic aceste prevederi si interzic practic initiativele acelor 

intreprinzatori care vor dori sa se orienteze inspre un domeniu nou in activitatea lor – cu sau fara mentinerea activitatii 

actuale.

PROPUNERI DE ELIMINARE

A ACESTEI CONTRAZICERI LIMITATIVE PENTRU ANTREPRENORI

Pentru ca sa nu existe limitari care SA OBSTRUCTIONEZE initiativele private,  propun ca formularea actuala de la Cap 3.2. 

Eligibilitatea solicitantului, Pct.3 (pag.16)  (a carui enunt din Draft este: Solicitantul sa fi desfăşurat activitate în domeniul 

(clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare) sa 

fie inlocuita cu formularea:

“Solicitantul sa fi desfăşurat activitate în domeniul productiei sau al prestarilor de servicii pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare”.

In mod corespondent, punctul 4  (a carui enunt din Draft este: Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul 

(clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate) ar trebui sa fie inlocuit cu 

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

Pagina 9, punctul diversificarea producției unei unități se menţionează:„Diversificarea producției/serviciilor nu 

presupune, în mod obligatoriu, extinderea obiectului de activitate al beneficiarului, prin activarea într-o nouă clasă 

CAEN”.

Sintagma „nu presupune, în mod obligatoriu” înseamnă, prin deducţie logică, că „poate presupune activarea unei ” şi că 

este considerat eligibil un proiect prin care se realizează diversificarea producţiei/ serviciilor prin activarea unei noi clase 

CAEN.

Acest lucru nu contravine criteriului de eligibilitate nr. 3 „Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) 

vizat de investiţie pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanţare”?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

Pagina 9, punctul diversificarea producției unei unități se menţionează: 

„În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel 

puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul 

financiar ce precede începerea lucrărilor” 

ŞI 

„Atunci când, într-o nouă activitate, sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active 

trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate” 

 Observăm 2 situaţii: 

În primul caz, dacă sunt combinate active reutilizate cu active noi, „costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 

200% …” 

În cel de-al doilea caz, dacă sunt combinate active vechi şi active noi „valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel 

puțin 3 ori mai mare …” 

Interpretarea celor 2 situaţii duce la aceeaşi concluzie, doar procentele aplicabile fiind diferite, astfel că vă solicităm 

explicitarea clară a diferenţelor dintre cele 2 cazuri.

Întrucât sprijinirea investițiilor prin intermediul priorității 2.2. din POR se realizează inclusiv prin acordarea de ajutoare de 

stat regionale, normele comunitare în materia acestui tip de ajutor de stat sunt aplicabile în mod direct. Astfel, condiția ca, în 

cazul ajutorului de stat regional acordat pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile să depășească cu cel 

puțin 200% ( trebuie să fie de cel puțin trei ori mai mare decat) valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și 

intangibile) este în conformitate cu prevederile art. 14 alin (7) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Pentru determinarea valoarii contabile a activelor reutilizate  se foloseste valoarea contabila netă (reziduală) a acestor active 

înscrisă  in contabilitatea solicitantului la sfârșitul anului fiscal care precede depunerea proiectului ( valoarea de achizitie, 

diminuata cu sumele deja amortizate). În cazul în care un activ (de ex. Cladirea de productie sau depozitul produselor 

fabricate) este doar parțial reutilizat, la calculul valorii minime a activelor noi, mentionata anterior se va lua in considerare 

doar o cota parte din valoarea reziduala a acestora, corespunzatoare procentului in care activele sunt reutilizate.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Ajutor de 

stat regional

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

Pagina 9, punctul diversificarea producției unei unități se menţionează: 

„Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi 

luată în calcul proporțional (e.g. o hală de producție utilizată parțial în noua activitate)” 

 Vă rugăm să explicitaţi modul de calcul în cazul utilizării parţiale a unor active ale societăţii: de exemplu în cazul utilizării 

parţiale a unei hale de producţie. 

Menţionăm şi cazul în care solicitantul are o hală de producţie în chirie (care nu este inclusă în activul societăţii) şi prin 

proiect se doreşte realizarea unei investiţii iniţiale (conform definiţiei din ghidul solicitantului), prin care se utilizează 

parţial respectiva hală.

Pentru determinarea valoarii contabile a activelor reutilizate  se folosește valoarea contabilă netă (reziduală) a acestor active 

înscrisă  în contabilitatea solicitantului la sfârșitul anului fiscal care precede depunerea proiectului ( valoarea de achiziție, 

diminuată cu sumele deja amortizate). În cazul în care un activ (de ex. clădirea de producție sau depozitul produselor 

fabricate) este doar parțial reutilizat, la calculul valorii minime a activelor noi, menționată anterior se va lua în considerare 

doar o cotă parte din valoarea reziduală a acestora, corespunzatoare procentului în care activele sunt reutilizate.

Ajutor de 

stat regional

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

„Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul 

Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare sau care, în momentul depunerii 

cererii de finanțare, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate, oricând după depunerea cererii de finanțare 

inclusiv doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită finanțare, în zona în cauză” 

Vă rog să explicitaţi ce înseamnă sintagma „în zona în cauză”

Condiția conform căreia ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate 

similară în Spațiul Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare este, de asemenea, în 

conformitate cu normele comunitare în materia ajutorului de stat regional (i.e. art. 13 alin (d) din Regulamentul (UE) Nr. 

651/2014). Utilizarea sintagmei ”zona în cauză” are la bază principiul conform căruia  ”închiderea aceeași activități sau a unei 

activități similare” este relevantă la nivel de unitate de producție a solicitantului, nu la nivel de regiune sau stat membru SEE. 

Cu alte cuvinte, activitatea se consideră închisă inclusiv în situația în care solicitantul își închide respectiva activitate într-o 

anumită unitate de producție dar continuă desfășurarea aceleiași activități sau a unei activități similare în regiunea respectivă 

sau în statul membru SEE (în cadrul altor unități).

Ajutor de 

stat regional

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

b) Această prevedere se aplică la nivel de „grup” (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup 

de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004) și doar dacă închiderea/ relocalizarea activității 

implică state SEE diferite, i.e. închiderea activității se realizează într-un stat SEE iar investiția pentru care se solicită ajutor 

regional se desfășoară într-un alt stat SEE. 

B) Deducem că dacă un solicitant închide o activitate în România şi aplică pentru ajutor de stat regional în România, 

acesta este eligibil? 

Vă rugăm să explicitaţi şi în legătură cu întrebarea de la punctul a), respectiv ce înseamnă „în zona în cauză”

Da. 

Ghidul final va fi completat in sensul clarificarii acestei prevederi specifice ajutoarelor regionale

Ajutor de 

stat regional

70612 01.08.2016 Ileana 

Matache 

(EFIN)

la punctul 3.1 “Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/ modernizare a 

spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor 

obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum 

instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, 

climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.”

“Microintreprinderilor” din context este la locul lui?

Referintele au fost corectate.  Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului 

specific.

Investiții 

eligibile

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

Noțiunea de „închidere” a unei activități presupune închiderea în întregime a activității la respectiva unitate sau 

închiderea parțială a activității dacă aceasta conduce la pierderi substanțiale de locuri de muncă. În sensul acestor 

prevederi, o pierdere substanțială de locuri de muncă este definită ca pierderea a cel puțin 100 de locuri de muncă sau 

reducerea cu cel puțin 50% a forței de muncă din respectiva unitate, la data depunerii cererii de finanțare comparativ cu 

media pe oricare din cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare.

 Deducem că, dacă un solicitant a închis parţial o activitatea prin care s-a pierdut (de exemplu) 49% din forţa de muncă 

(reprezentând mai puţin de 100 de locuri de muncă) în ultimii 2 ani, acesta este eligibil?

Da. Ajutor de 

stat regional
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71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

Având în vedere utilizarea celor 2 termeni „autorizat” şi „înregistrat”, vă rugăm să explicitaţi care din cele 2 acţiuni este 

obligatorie, fără excepţie, la depunerea cererii de finanţare? 

Înregistrarea domeniului de activitate la data depunerii cererii de finanţare (şi 3 ani calendaristici înainte) este o condiţie 

obligatorie, fără excepţie, în aşa fel încât să se respecte criteriul de eligibilitate 2?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Referitor la clarificarea  termenilor, precizăm următoarele: 

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de 

investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă 

activitatea principală sau secundară a întreprinderii. 

In plus, acesta trebuie sa fie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. 

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de 

lucru) ca urmare a realizării investiției (investiție inițială constând în crearea unei unități noi), solicitantul se va angaja (prin 

declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de 

lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

Autorizarea unor coduri CAEN este o procedură importantă pentru desfăşurarea activităţii unei societăţi deoarece nu 

presupune simpla existenţă a unui cod CAEN în actul constitutiv al societatii – acest lucru este necesar, însă nu şi suficient. 

Eligibilitate 

solicitant

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

a) Ce înseamnă 3 ani calendaristici: 3 exerciţii financiare SAU 3 ani calendaristici calculaţi de la data depunerii cererii de 

finanţare? 

b) Cum se demonstrează desfăşurarea activităţii pe o perioadă de 3 ani calendaristici? Înregistrarea codului CAEN cu cel 

puţin 3 ani (calendaristici sau fiscali) înainte este o dovadă că solicitantul a desfăşurat activitate în respectivul domeniu?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

Sintagma „achiziţionarea activelor care aparţin unei unităţi” confirmă eligibilitatea cheltuielilor de achiziţie a unor active 

second-hand, dacă se respectă celelalte condiţii menţionate la acest punct? Menţionăm că „achiziţia de echipamente şi 

autovehicule sau mijloace de transport second-hand” este neeligibilă în conformitate cu art. 13 a HG nr. 399/2015 

privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020. Având în vedere acest lucru, vă rugăm 

explicitaţi în ce cazuri este eligibilă „achiziţionarea activelor care aparţin unei unităţi”.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

Cheltuielile eligibile menţionate la punctele 3.1 şi 3.2 sunt eligibile atâta timp cât se referă la spaţiile destinate exclusiv 

producţiei/prestării de servicii?

Sau într-un proiect pot fi cuprinse cheltuieli cu construcţia/ modernizarea/ extinderea spaţiilor administrative, de 

depozitare, a vestiarelor, a grupurilor sanitare?

De asemenea, achiziţia de utilaje, echipamente şi dotări este eligibilă şi pentru spaţiile administrative (de exemplu 

achiziţia de mobilier, de echipamente de calcul, imprimante etc. în spaţiile de birouri) şi pentru spaţiile de depozitare (de 

exemplu achiziţia de rafturi sau motostivuitor pentru depozitul de materii prime/produse finite)?

Sunt eligibile toate suprafeţele necesare funcţionării unor spaţii destinate exclusiv producţiei/prestării de servicii (inclusiv 

vestiare, grupuri sanitare, birouri, etc. aferente spaţiilor)

Cheltuieli 

eligibile

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

Cheltuielile cu implementarea sistemelor informatice ERP (Enterprise Resource Planning) şi CRM (Customer Relationship 

Management) sunt considerate eligibile?

În cazul în care aceste cheltuieli sunt eligibile, sunt anumite documente specifice care să fie anexate cererii de finanţare? 

Cheltuielile cu realizarea proiectului tehnic aferent implementării ERP sau CRM sunt eligibile? Dar cheltuielile cu 

instruirea personalului în vederea utilizării acestor sisteme?

"Cheltuielile cu implementarea sistemelor informatice ERP (Enterprise Resource Planning) şi CRM (Customer Relationship 

Management) sunt considerate eligibile . Cheltuielile cu realizarea proiectului tehnic aferent implementării ERP sau CRM sau 

cu instruirea personalului în vederea utilizării acestor sisteme nu sunt eligibile.

Cheltuieli 

eligibile

71089 01.08.2016 Progress 

Advisory

Considerăm lista de domenii eligibile extrem de necuprinzătoare, având în vedere că este singurul program care 

finanţează IMM-urile din mediul urban.

În ceea ce priveşte Secţiunea K Industria prelucrătoare din Clasificarea Activităţilor din Economia Natională a României, 

secţiune care, din punct de vedere a potenţialului de creştere, ar trebui să fie vizată în mod deosebit de programele de 

finanţare, este în mare parte lăsată pe din-afara listei domeniilor eligibile.

Propunem considerarea ca eligibile cel puţin a codurilor CAEN cuprinse în Anexa 2 la Ghidul solicitantului aferent 2.1.A.

Nu considerăm că acest lucru contravine condiţiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului aferent Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 Condiţii generale pentru accesarea fondurilor, având în vedere faptul că, la pagina 32, 

pentru PI 2.2 sunt menţionate ca documente strategice relevante „Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020, 

Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri – Orizont 2020, 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, 

Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020, SUERD, Strategie locală și alte strategii”, aceleaşi ca şi în cazul PI 2.1.A

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

71249 02.08.2016 SC Teknaus 

SRL

Includerea codului CAEN 2562 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

71223 02.08.2016 Chican 

Alexandru

Includerea codurilor CAEN 561, 562, 563 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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71221 02.08.2016 Cristina 

Malaescu

Capitolul 3.2. Eligibilitatea solicitantului, punctul 3. Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de 

investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare.." si punctul 4 

"Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții 

financiare încheiate".

Este o conditie ambigua si restrictiva : cum se poate realiza o investitie noua, cu autorizarea unui nou cod CAEN atata 

timp cat exista obligativitatea ca solicitantul sa isi fi desfasurat activitatea timp de 3 ani inainte si sa fi inregistrat si 

venituri din exploatare in domeniul respectiv? 

Va rugam sa explicati foarte clar aceste conditii si daca prin aceasta linie de finantare, se sprijina doar investitii  in aceeasi 

activitate (cu acelasi cod CAEN) pe care o desfasoara societatea in prezent si nu altele noi.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

71221 02.08.2016 Cristina 

Malaescu

Precizati care este documentul care sa faca dovada că solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat 

de investiția pentru care solicită investiția pe o perioadă corespunzătoare de cel puţin 3 ani calendaristici.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

71221 02.08.2016 Cristina 

Malaescu

In ceea ce priveste  Situaţiile privind primii 10 clienţi şi furnizori, în ultimii 2 ani anteriori semnării contractului de

finanţare, în conformitate cu rulajul contabil - clarificati daca este vorba despre 10 clienti si 10 furnizori reprezentativi ( 

cu cel mai mare rulaj) din ultimii 2 ani, iar documentele justificative fiind fisele analitice ale conturilor 411 si respectiv 

401 ?

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite . Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific. Depunere CF-

Lista 

documente

71026 01.08.2016 Baiceanu 

Radu

Propun introducerea codurilor CAEN similare cu cele de la PI2.1, respectiv, facilitarea întreprinderilor ce doresc pentru 

prima data sa desfasoare activitate economica intr-un domeniul eligibil la program si sa nu detina o vechime de minim 3 

ani.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

70464 29.07.2016 Patronatul 

Național 

Român 

Filiana 

Bistrița

Referitor la capitolul 3.2. Eligibilitatea solicitantului, vă rugăm să ne precizați care este argumentația introducerii 

restricțiilor “activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție” la criteriul 3 și “venituri din exploatare în domeniul 

(clasa CAEN) vizat de investiție” la criteriul 4. 

Considerăm că aceste prevederi sunt restrictive și sunt în contradicție totală cu prevederile/ obiectivele SNC și ale POR PI 

2.2 (“În acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, 

identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii”; „Sprijinirea 

creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”).

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

70464 29.07.2016 Patronatul 

Național 

Român 

Filiana 

Bistrița

Vă rugăm să ne precizați care este argumentația restrângerii listei cu domeniile de activitate eligibile față de lista aferentă 

măsurii 2.1. Considerați că, de exemplu, activitățile 5530, 9102, 9321 sunt mai importante pentru Program decât 

activitățile din grupele CAEN 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 42, 43, etc?

Considerăm că această restrângere a domeniilor de activitate eligibile obstrucționează accesul la finanțare publică a unor 

firme care activează în domenii cu potențial competitiv real și care pot implementa investiții cu caracter inovativ care să 

conducă la dezvoltarea activității și la creșterea dimensiunii pieței adresate.

În sensul celor de mai sus propunem excluderea restricțiilor de la criteriile 3 și 4 expuse anterior cât și extinderea listei 

domeniilor de activitate eligibile la nivelul POR PI 2.1.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

70426 29.07.2016 SC Foliraf SRL Noi suntem producatori de ambalaje de polietilena. Am asteptat cu mare interes acest apel de proiecte. Am constatat cu 

surprindere ca lipsesc multe coduri CAEN printre care si cel de interes pentru noi:2222 Fabricarea articolelor de ambalaj 

din material plastic

 Avand in vedere ca acest ghid este consultativ va rugam  sa introduceti si codul 2222. Pana acum nu a lipsit din nici un 

ghid de finantare.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

70386 29.07.2016 Tredeco 

Holding SRL

Includerea codurilor CAEN 4120, 0812, 2364, 2369, 2365, 2363, 2361 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69556 27.07.2016 Ionuț Chișca Va rog sa luati in calcul, pentru domenii eligibile si codul caen 2041 sau 2042. Mentionez ca suntem producator inca din 

1993, nu avem datorii catre stat, avem 100% capital romanesc si posibilitatea de a accesa fonduri europene ar fi pentru 

noi un pas important in dezvoltarea firmei.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

68990 26.07.2016 Nicolae David Reprezint o societate comerciala (intreprindere mica) ce are cod CAEN 9604 – „Activitati de intretinere corporala”. 

Aceasta societate a finalizat proiectului „Centrul Wellness Casa EMA – o oaza de binefacere in mijlocul orasului Bistrita” 

prin POR 4.3.in anul 2011, in regiunea nord-vest. 

Pana la acest moment, societatea s-a dezvoltat ingloband o piscina de 25X15m, jacuzzi, saune, centru de intretinere 

corporala cu saloane de masaj,  si proceduri de intretinere corporala, sala fitness si sala de gimnastica aerobica plus un 

loc de joaca pentru copii. 

La acest moment societatea este intreprindere mica avand un numar de 21 angajati.

 Intentionam in continuare sa ne dezvoltam extinzand aceste facilitati enumerate mai sus si adaugand altele noi in cadrul 

aceluiasi cod CAEN 9604 sau alte coduri CAEN secundare ce reprezinta activitati adiacente codului CAEN principal.

Rugamintea noastra este sa analizati oportunitatea si sa introduceti in lista CAEN codul mentionat mai sus.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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Nr.inreg.Data Expeditor Intrebare Raspuns Tematica

69317 26.07.2016 Anamaria 

Huzu

Referitor la Anexa 2 Lista domenilor de activitate eligibile aferenta Prioritatii de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și 

extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, avand in vedere ca industria auto si componente 

conform Strategiei Nationale de Competitivitate este sector economic cu potential competitiv, venim cu rugamintea de a 

revizui Anexa 2 in sensul introducerii si codului CAEN 2511 deoarece in cadrul acestui cod CAEN fabricam containere 

(recipiente) si dispozitive metalice pentru industria auto, necesare productiei si transportului de parti de autovehicule.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69256 26.07.2016 Costin 

Călărașu

Includerea codului CAEN 2219. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69248 26.07.2016 SC Urbioled 

SRL

Includerea codului CAEN 2740. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69609 27.07.2016 Nicolai 

Ivanescu

Includerea codurilor CAEN 2899, 2573 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69797 28.07.2016 Dumitru Tapu 1. Avand in vedere ca Anexa 2 privind Lista domeniilor de activitate eligibile a fost intocmita tinanad cont de Strategia 

nationala si de domeniile cu sanse reale de crestere in fiecare regiune, dari avand in vedere si de experienta locala in 

domeniul respectiv, asa cum este redata in Strategie (vezi tabel - Sud-Vest Oltenia),

  propun ca in anexa 2 sa fie introdus codul CAEN 3020 si poate altele din seria 30, de ex. domeniul auto.

2. Ca o propunere generala va rog sa analizati mai aplicat sansele activitatilor eligibile din Anexa 2  fata in fata cu criteriile 

de puntare.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69539 27.07.2016 Monica 

Marginean

Domenii eligibile: propunem a se introduce si clasa 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material 

plastic ( in Romania la ora actuala nu exista producatori autohtoni de sisteme de irigatii , o mare parte din aceste 

componente sunt achizitionate din tari precum Austria Germania. Exista in Romania solicitanti care doresc achizitionarea 

utilajelor specifice productiei insa sunt conditionati de costurile de peste 1.400.000 euro a unui utilaj folosit in acest 

domeniu.

- Propunem a se introduce si clasa 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

69539 27.07.2016 Monica 

Marginean

Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare- propunem a se exclude acest criteriu intrucat restrictioneaza la 

finantare societatiile care doresc realizarea unei investitii si au mai putin de 3 ani de vechime pe clasa de cod caen. 

Propunem a se introduce minim 1 an calendaristic care se dovedeste prin autorizarea codului caen, iar vechimea de 3 ani 

sa fie atribuita istoricului societatii si nu codului CAEN.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

69539 27.07.2016 Monica 

Marginean

Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții 

financiare încheiate. Propunem a se exclude aceasta conditie sau inserarea unei conditii referitoare venituri obtinute din 

activitati complementare/adiacente si/sau a codului caen vizat de investitie pe o perioada de minim  1 an.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

69539 27.07.2016 Monica 

Marginean

Ca urmare a apelului destinat microintreprinderilor o parte din investitori nu pot accesa apelul 2.1.A fiind restrictionati 

de numarul mediu de salariati. Ori urmare a apelulul 2.2 solicitanti ne-eligibili pe 2.1a pot crea locuri de munca mai mari 

de 5, nu sunt conditionati de incadrarea in categoria microintreprinderilor si pot creste anual activele si cifra de afaceri.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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Nr.inreg.Data Expeditor Intrebare Raspuns Tematica

70157 28.07.2016 SC Energo 

Hydro Invent 

SRL

Domeniile eligible sunt inexplicabil de restranse.

In sinteza, sa le facem o mica analiza:

-	domeniul textil-pielarie este „en gros’ acceptat desi in Romania forta de munca calificata disponibila in aceste meserii 

este ca si inexistenta. In plus, concurenta (indeosebi cea asiatica) este atat de mare incat putini antreprenori se vor 

hazarda inspre aceste domenii;

-	prelucrarea lemnului este domeniul bine venit – daca ar fi corelat cu interdicita de export semifabricate sau lemn brut;

-	domeniul fabricarii produselor electrocasnice ar trebui corelat cu alte subdomenii astfel incat sa asigure integral 

componente fabricate in Romania. In acest sens, consider necesar sa mai fie introduse urmatoarele coduri CEAN 

(activitati adiacent-complementare fabricarii produselor electrocasnice :

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;

2229 Fabricarea altor produse din material plastic;

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

                  2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice;

                  2790 Fabricarea altor echipamente electrice;

                                    

2)	Domenii de viitor si care au fost excluse din lista celor eligibile:

        2219 Fabricarea altor produse din cauciuc;

        2720 Fabricarea de acumulatori si baterii (domeniu de mare interes mai ales din 

        perspectiva nevoi de stocare a energiei produse de sisteme E-SRE).

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

70157 28.07.2016 SC Energo 

Hydro Invent 

SRL

La formularea de la pag. 9 consider ca ar trebui sa lase loc si schimbarilor fundamentale astfel incat formularea finala sa 

aiba enuntul: “extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui

produs/serviciu, cu/sau fără schimbarea fundamentală a procesului de producție.

Schimbarea fundamentală a procesului de producţie nu este eligibilă în cadrul P.I. 2.2. Ajutor de 

stat regional

70157 28.07.2016 SC Energo 

Hydro Invent 

SRL

La Anexa 1 “imobilizari’ este prea restrans (doar la 10) numarul de active reutilizabile…ar trebui lasat liber la inserarea 

macar pana la 20 de active reutilizabile.

Anexa 1 nu conţine lista imobilizărilor. Referitor la Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară, AMPOR a inserat 

rânduri pentru a permite detalierea activelor.

Ajutor de 

stat regional

70119 28.07.2016 SC Delivio SRL Referitor la ghidul lansat spre consultare  priorități de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor suntem consternați de numărul redus de activități eligibile. 

Societatea noastră a beneficiat de o finanțare nerambursabila pe programul 4.3 Sprijinirea micro-intreprinderilor, cod 

CAEN 2511, cod care acum nu se regăsește pe listă. În urma proiectului realizat, societatea s-a transformat din micro-

întreprindere în intreprindere mică, acest lucru împiedicându-ne accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul 

priorității de investiții 2.1.

Având în vedere că așteptăm de mult timp lansarea acestei linii de finanțare, în cadrul căreia, dorim să depunem un 

proiect pentru o hală de producție confecții metalice, vă rugăm să reevaluați lista activităților eligibile.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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Nr.inreg.Data Expeditor Intrebare Raspuns Tematica

70106 28.07.2016 Cristina 

Munteanu

In contextul in care:

-	Bugetul alocat este mic

-	Programul s-a lansat cu o mare intarziere 

-	In economia noastra este nevoie de firme producatoare cu capacitati avansate de productie

In Anexa 2 lista de CAEN – uri eligibile lipsesc domenii f importante.

Lipsesc si propunem sa fie adaugate toate CAEN-urile de industrii prelucratoare (poate mai putin cea alimentara daca e 

finantata din alt program, si cele de armament, tutun, pentru motivele lor, dar restul, tot ce e prelucrator este valoare 

adaugata si creativ, si tangibil, deci trebuie incurajat, in favoarea balciurilor si agentiilor de publicitate, si fotografiilor,si 

filmelor, ziarelor, revistelor…la care este greu de crezut ca se ajunge la capacitati avansate de productie si dezvoltare a 

serviciilor prin finantare).

Propunem ca pe acest program sa fie eligibila lista de coduri caen de la Microintreprinderi 2.1.A care este mai corecta 

dpdv dezvoltare economica a Romaniei si a expunerii firmelor la finantare.

Lista actuala pt Prioritatea de investiții 2.2 este restrictiva creeaza si o competitie incorecta.

Probleme de care trebuie tinut cont:

-	Multe hoteluri au credite de investitii si nu pot accesa programul pentru ca nu au proprietatile libere de sarcini. De 

asemenea Hotelurile au in investitie Hotel + Restaurant, cu deviz de construire comun, in contextul in care forma actuala 

de Ghid accepta investitia pe un singur CAEN. Propunem sa se accepte asemenea investitii care se subordoneaza unui al 

doilea CAEN care este complementar.

-	Industria usoara nu aduce valoare adaugata mare, si la nivelul de firma care ar fi eligibila nu face activitatile creative in 

Romania

-	Agentiile de publicitate care ar indeplini criteriile de eligibilitate nu au motive serioase sa aiba nevoie de sustinere 

financiara 

-	Sa investim in activitati care vor functiona si peste 3 ani, la modul serios, care aduc valoare adaugata, care produc ceva: 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

70106 28.07.2016 Cristina 

Munteanu

Sa fie eligibile cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului trecute la Capitolul 5. 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (cum este si in ghidul de la Microintreprinderi 2.1.A), fara a fi legata data 

de contractare de data de lansare a programului, total nerelevanta pentru proiect.

Referitor la categoria cheltuielilor neeligibile,  respectiv 	Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a 

proiectului, precizăm că aceasta a fost revizuită. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile

72810 05.08.2016 SC METALE 

INTERNATIAL 

SRL

Introducerea codurilor caen 1629, 2611, 4520,  secțiunea F-construcții, AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

72518 04.08.2016 SC Aspaplast 

SRL

Includerea cod CAEN 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastic. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

72391 04.08.2016 FPIMM 

Brașov

Includerea codurilor caen 2453, 2562, 2573, 4222, 4321 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

72615 04.08.2016 Bordianu 

Andreea

Includerea codului caen 2740 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

72467 04.08.2016 Sab 

Consulting

Solicităm extinderea listei domeniilor de activitate eligibile. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

72226 03.08.2016 Cristian 

Rogoz

Având în vedere că intenţionăm depunerea unui proiect şi că avem nevoie de o astfel de finanţare pentru creşterea 

competitivităţii firmei noastre într-o piaţă tot mai concurenţială, vă propunem să adăugaţi codul CAEN 2223 în lista 

codurilor CAEN eligibile din anexa 2.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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72212 03.08.2016 Alina Crăciun Propunem să includeţi în lista de CAEN eligibile pentru finanţare şi CAEN 2790 	Fabricarea altor echipamente electrice AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

71383 02.08.2016 Axa 

Porcelaine

Includerea codului Caen 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

71624 02.08.2016 Alina Secara Includerea codului Caen 1721 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

71508 02.08.2016 Stone Deco 

Style Buzău

Introducerea codurilor caen 2361, 2362, 2363, 2364, 2365 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

71539 02.08.2016 Icelandia Introducerea codului CAEN 3530 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

72211 03.08.2016 Adrian Rusu Includerea codului Caen 4520 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

73691 08.08.2016 Simona Trif 

(Sc Best 

Consulting 

SRL)

In legatura cu lista de activitati eligibile din cadrul apelului de proiecte 2.2/2016 am dori sa stim in ce masura este 

posibila completarea acesteia cu domenii noi de activitate. Astfel, propunem completarea listei cu urmatoarele coduri 

CAEN: 

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2562 Operatiuni de mecanica generala

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Mentionam ca in Regiunea Nord Vest, in judetul Salaj in special, exista un numar mare de firme care activeaza in aceste 

domenii, firme interesate in dezvoltarea activitatii. Pentru judetul nostru, aceasta lista de activitati este restrictiva 

limitand foarte mult numarul de firme eligibile din domeniul productiv, domeniu care oricum este slab dezvoltat in 

judetul Salaj.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

73692 08.08.2016 Nord Quality 

Consulting 

SRL

Va rog frumos sa definiti “activitati in domeniul vizat de investitie” in urmatorul sens:

In cazul in care solicitantul opteaza pentru:

- “crearea unei unitati noi”, deci nu are venituri din exploatare in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie in fiecare din 3 

exercitii financiare incheiate;

Sau

- “divesificarea productiei unei unitati”, prin activarea unui cod CAEN distinct eligibil, nici in cazul acesta nu are venituri 

din exploatare in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie in fiecare din 3 exercitii financiare incheiate;

Ce se intampla?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Referitor la precizările dvs, menţionăm următoarele: 

diversificarea producției/serviciilor nu presupune doar extinderea obiectului de activitate al beneficiarului, prin activarea într-

o nouă clasă CAEN. Pentru exemplificare, un solicitant poate realiza o investiție inițială, în sensul prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 

piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv prin una din următoarele categorii de investiții:

• 	crearea unei unități noi. Nu este obligatoriu ca investiția să presupună construirea unui nou spațiu, pentru a fi considerată 

”investiție inițială legată de crearea unei noi unități”. Spre exemplu, simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în 

scopul demarării activității economice vizate prin proiect, poate fi considerată investiție inițială.

•	extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea 

fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea 

sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

•	diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. 

Ajutor de 

stat regional; 

Eligibilitate 

solicitant

73694 08.08.2016 Răzvan 

Vizireanu 

(ROMAIR)

Va rugam sa ne confirmati daca solicitantul este eligibil in urmatoarea situatie:

Un solicitant cu sediul social in regiunea B-IF, va depune si implementa proiectul la punctul de lucru din regiunea NE – 

mediul urban.

Codul Caen vizat de investitie, este autorizat la punctul de lucru inainte de depunerea proiectului, dar solicitantul a 

desfasurat activitate in domeniu vizat de investitie la sediul social pe o perioada mai mare de 3 ani.

Mentionam faptul ca domeniul vizat de investitie se regaseste in anexa 2 a ghidului solicitantului.

Da. Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile. Regiunea de 

dezvoltare București Ilfov nu este eligibilă în cadrul acestui apel. În acest sens, nu este relevantă localizarea sediului social al 

solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Eligibilitate 

solicitant

73694 08.08.2016 Răzvan 

Vizireanu 

(ROMAIR)

Referitor la ghidul solicitantului POR 2.2, varianta consultativa, Anexa 4 – grila de evaluare tehnica si financiara, punctul 

2.3.b. Calitatea planului de afaceri, 

Va rugam sa ne confirmati daca proiectiile veniturilor si cheltuielilor de operare, trebuie realizate pentru intreaga 

activitate a firmei sau doar pentru activitatea ce face obiectul investitiei.

În cadrul planului de afacere sunt detaliate aspectele financiare, costurile, obiectivele de investitii, previziunile de vanzari 

aferente întreprinderii, în conformitate cu Anexei 1. 5 a Plan de afaceri – Macheta .

ETF

73694 08.08.2016 Răzvan 

Vizireanu 

(ROMAIR)

Referitor la ghidul solicitantului POR 2.2, varianta consultativa, Anexa 4 – grila de evaluare tehnica si financiara, punctul 

2.4 Previzionarea economico-financiara ca urmare a implementarii proiectului

Va rugam sa ne confirmati daca Rata solvabilitatii generale (active totale/datorii totale), Rata rentabilitatii economice, 

rata rentabilitatii financiare, trebuie realizate pentru intreaga activitate a firmei sau doar pentru activitatea ce face 

obiectul investitiei

Pentru intreaga activitate a firmei , aşa cum au fost incluse în  Anexa 1. 5 a Plan de afaceri – Macheta . ETF
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73694 08.08.2016 Răzvan 

Vizireanu 

(ROMAIR)

Referitor la ghidul solicitantului POR 2.2, varianta consultativa, Anexa 4 – grila de evaluare tehnica si financiara, punctul 

2.4 Previzionarea economico-financiara ca urmare a implementarii proiectului

Va rugam sa ne confirmati daca Rata solvabilitatii generale (active totale/datorii totale), Rata rentabilitatii economice, 

rata rentabilitatii financiare, trebuie realizate pentru intreaga activitate a firmei sau doar pentru activitatea ce face 

obiectul investitiei

Pentru întreaga activitate a firmei , aşa cum au fost incluse în  Anexa 1. 5 a Plan de afaceri – Macheta . ETF

73695 08.08.2016 Office 

Corsotrading

Am rugamintea sa-mi comunicati ,referitor la 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor daca atribuirea contractelor de 

achiziție pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare (consultanță 

pentru elaborarea cererii de finanțare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului 

fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din 

instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări ?

Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri se va realiza în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Cheltuieli-

Procedură 

achiziţii

74061 09.08.2016 Proconsult Pentru o societate cu activitate in domeniul turismului, care are un hotel de 3 stele, cu restaurant si gradina de vara 

printre altele, este eligibila, pe codul CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitați de cazare similare, o investiție ce consta in 

extinderea capacitații unității existente prin: lucrări de extindere a spatiilor de cazare si modernizarea spatiilor aferente 

restaurantului si/sau grădinii de vara, inclusiv dotarea acestor spatii de cazare si de alimentație publica?

Domeniile de activitate cuprinse in Diviziunea 56 - Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie nu sunt eligibile in 

cadrul acestui apel de proiecte. Insa, daca restaurantul/ sala de evenimente este parte integranta din hotel/ structura de 

cazare, investitia asupra acestuia poate fi considerata eligibila.

Investiții 

eligibile

73703 09.08.2016 SC Construct 

Business SRL

Revizuire criteriului de eligibilitate "Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o 

perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată 

temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii 

de finanțare."

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

73823 09.08.2016 Ioan Ifrim 

(Autonom)

dorim cresterea competitivitatii si dezvoltarea serviciilor in domeniul in care activam (service auto), propunem adaugarea 

codului CAEN 4520

•	vizam achizitia de active corporale ( echipamente service fix si mobil, aparate diagnoza, rectificare etc.) si necorporale ( 

programe informatice)

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Dorim să precizăm că pentru a atinge obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar 

investițiile implementate de către IMM-urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia 

Națională de Competitivitate. În cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate au fost identificate 10 sectoare economice: 

Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia 

informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi 

management de mediu, Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii. Vă 

rugăm să consultați Strategia Națională de Competitivitate, precum și   Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia 

Lista CAEN

73830 09.08.2016 Alexandru 

Sereghi

Va rugam pentru Anexa 1-5a (Macheta 22 in excel):

1. sa introduceti in Bugetul cererii de finantare si linia "Cheltuieli cu activitati specifice prioritatii de investitie", 

mentionata la Cap. 6 din ghid, pag. 25.;

2. sa corelati numarul de ani de implementare din buget cu numarul de ani din ghid.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost completate. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in 

varianta finala a ghidului specific.

Macheta

73835 09.08.2016 Alexandru 

Sereghi

Va recomandam sa clarificati daca dotarile (utilaje si echipamente) mentionate la pagina 23, punctul 3.2 contin sau NU 

contin montajul, luand in considerare faptul ca la pagina 24 se mentioneaza: "Se includ cheltuielile pentru achizitionarea 

utilajelor si echipamentelor care NU necesita montaj".

Cheltuielile cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări) sunt eligibile. Cheltuieli 

eligibile

73855 09.08.2016 Laura 

Sucioaia 

(Autonom)

•	avand in vedere slaba reprezentare a domeniului serviciilor in lista domeniilor eligibile propunem adaugarea codului 

CAEN 7711;

•	dorim cresterea competitivitatii si dezvoltarea serviciilor in domeniul in care activam ;

•	vizam achizitia de active corporale ( echipamente informatice, birotica etc) si necorporale (programe informatice).in 

vederea dezvoltarii productivitatii muncii.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Pentru a atinge obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar investițiile implementate de către IMM-

urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate. În cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate au fost identificate 10 sectoare economice: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, 

Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea 

alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie (agricultură, 

silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii. Vă rugăm să consultați Strategia Națională de 

Competitivitate, precum și   Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin 

Lista CAEN
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73881 09.08.2016 Gabriel Ghete

(SC 

Biotechnik 

SRL) 

(SC 

Biotechnik 

SRL)

In POR 2.1 era o lista mult mai vasta a domeniilor de activitate eligibile. Reducerea lor pentru POR 2.2, consider ca este o 

discriminare inacceptabila.

Propunere: pastrarea aceleiasi liste cu domenii de activitate eligibile.

Contradictie: este eligibila certificarea sistemului de management al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), dar 

nu este eligibil singurul domeniu CAEN aplicabil,(3250) respectiv “productia de dispozitive , aparate si instrumente 

medicale si stomatologice”

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Totuşi dorim să precizăm că în cadrul priorităţii de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar 

investițiile implementate de către IMM-urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia 

Națională de Competitivitate.  

Precizăm că la întocmirea Anexei  2 - Lista domeniilor de activitate eligibile a Ghidul solicitantului - Condiții specifice de 

accesare a fondurilor- apelul 2.1.A. Microîntreprinderi, s-au luat în calcul domeniile competitive identificate în Strategia 

Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.

ISO 13485 este un standard international, care defineste cerintele pentru un sistem de management al calitatii in productia si 

comercializarea echipamentelor si dispozitivelor medicale putând fi obţinut de IMM-uri care desfăşoară activităţi în 

domeniul medical (diviziunea 86). Codul CAEN 3250  Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi 

stomatologice  cuprinde producţia de aparatura de laborator, instrumente chirurgicale şi medicale, dispozitive şi accesorii 

Lista CAEN

74110 09.08.2016 Sorin Buda 

(CCIDB)

Va rugam sa aveti in vedere introducerea codului CAEN 2573 - Fabricarea uneltelor, pe lista domeniilor eligibile. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

74119 09.08.2016 Sorin Buda 

(CCIDB)

Va rugam sa aveti in vedere la crearea Machetei aferente Planului de afeceri sa fie utilizate formule de calcul care sa 

permita editarea documentului cu Microsoft Excel versiunea 2003. In special va rugam sa inlocuiti formula IFERROR cu IF 

+ ISERROR sau inlaturarea ei, mai ales, avand in vedere ca, asa cum sunt utilizate in documentul dumneavoastra, aceste 

formule au exclusiv un caracter decorativ.

AMPOR a revizuit Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară astfel încât aceasta să fie compatibilă şi versiunii 

dvs. - Microsoft Excel versiunea 2003. Modificările vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Macheta

74121 09.08.2016 Isabela 

Neacșu

Subcapitolul 3.2. “Eligibilitatea solicitantului” , alin.3 prevede “3. Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa 

CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a 

avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 

fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.”. Acest criteriu de eligibilitate este in neconcordanta cu principiile 

Programului si, mai ales, cu subcapitolul 1.2. “Care este obiectivul specific al axei prioritare si al prioritatii de investii? ” 

care prevede :  “Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin 

creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru 

Competitivitate. 

Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de 

dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest 

sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în 

altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței 

adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).”

 

In considerentul celor de mai sus, dorim sa va atragem atentia asupra faptului ca, pentru dezvoltarea reala si sustinuta a 

unei societati comerciale, IMM, este imperios  necesara autorizarea unui cod CAEN nou, complementar cu cel existent, 

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

74121 09.08.2016 Isabela 

Neacșu

La subcapitolul 3.2. din Ghidul solicitantului, aliniatul 1 definiti microintreprinderile dupa cum urmeaza:  

“microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de 

până la 2 milioane euro, echivalent în lei;” 

Conform legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM ,cu modificările şi completările ulterioare, 

intreprinderile mici si mijlocii se clasifica in functie de numarul de salariati si cifra de afaceri sau active totale, adica 

trebuie indeplinite cumulative doua conditii din trei. 

Va rugam sa ne specificati in ce categorie se incadreaza :  o intreprindere cu 11 salariati si cifra de afaceri sau active de 1 

milion de euro si  o alta intreprindere cu 9 salariati si cu o cifra de afaceri sau active totale de 3 milioane de euro.

Încadrarea unui solicitant (societate comercială) într-una din categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii se 

realizează în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și 

completările ulterioare, care transpune Recomandarea Comisiei Europene nr. 361/2003 privind definiția IMM-urilor.

Conform art. 6 din legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare, datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri 

netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de 

adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. În acest sens, sunt relevante datele înregistrate de solicitant la încheierea 

exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

Subliniem totodată faptul că, în conformitate cu art. 6 alin (2) din lege, dacă, la data întocmirii situaţiilor financiare anuale, 

întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere 

mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare 

consecutive (indiferent  dacă modificările sunt sub / peste plafonul aferent). Precizăm că este suficient ca unul din plafoane 

să fie depășit (spre exemplu, numărul mediu de salariați), ca întreprinderea analizată să nu se mai încadreze în categoria 

Incadrare 

IMM

74121 09.08.2016 Isabela 

Neacșu

Lista codurilor CAEN eligibilie, anexa la Ghidul solicitantului, cuprinde activitati care, prin prisma unei dezvoltari durabile 

a economiei nationale, nu sunt extrem de relavante, asa cum sunt descrise in Programele de Dezvoltare Regionala, cum  

ar fi activitatile ce au legatura cu piata constructiilor sau activitatile industrial si pe care nu le-ati inscris.

Mai mult, in Strategia Nationala de Competitivitate se mentioneaza ca si domeniul prioritar sanatatea, dar, spre exemplu,  

fabricarea medicamentelor nu este o activitate inclusa in domeniile eligibile, implicit nefinantatibila in prezentul Apel de 

proiecte. 

Atragem atentia asupra imbunatatirii si completarii domeniilor eligibile in cadrul Axei prioritare 2, Prioritatea de Investitii 

2.2. si corelarea acestora cu Strategia Nationala de Competitivitate si cu Programul National de Dezvoltare.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.
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74121 09.08.2016 Isabela 

Neacșu

Va rugam sa analizati sesiunea de depunere proiecte POR 2.1. a fost deschisa in conditiile in care aplicatia pentru 

depunerea proiectelor, MySMIS, nu este functional, existand dificultati mari la completare, necesitand pe de o parte 

timpi foarte mari de asteptare la completarea informatiilor intrucat aplicatia te scoate din sistem, nu salveaza 

informatiile astfel ca procesul de introducere a datelor trebuie reluat la nesfarsit, iar pe de alta parte tutorialele de 

completare sunt incomplete, nespecificand decat la momentul completarii ce trebuie exact corelat si cum. Totodata, nu 

exista in manual pasii de urmat, concreti, reali, fiind o adevarata aventura completarea cererii de finantare, un proces 

foarte dificil prin inoperabilitati si prin instructiuni lacunare.

A se vedea, spre exemplu, punctul 35 “Certificarea cererii de finantare”, penultima dintre etape, apare in manual  inainte 

de transmiterea proiectului (punctul 36), dar in realitate certificarea cererii de finantare este pasul 4 al punctului 36.

Va rugam sa analizati cu celeritate observatiile noastre in asa fel incat sa facilitate , nu sa complicati, depunerea 

proiectelor si implicita absorbtia fondurilor europene.

Conform Regulamentului (UE) Nr. 1303 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, sistemul de schimb electronic de date (MySmis) trebuie să fie 

unic, să gestioneze relaţia dintre beneficiari şi o autoritate de management, o autoritate de certificare, o autoritate de audit, 

precum şi organismele intermediare şi prin urmare nu pot fi dezvoltate sisteme paralele.	

Referitor la problemele întâmpinate de dvs. în activitatea de  salvare a cererii de finanţare, AMPOR va sesiza Ministerul 

Fondurilor Europene care şi-a asumat dezvoltarea şi gestionarea Sistemului de schimb electronic de date.

MYSMIS

74416 10.08.2016 Ministerul 

Fondurilor 

Europene

1. Conditiile de eligibilitate pentru “Diversificarea productiei unei unitati” – pag. 9

“În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel 

puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul 

financiar ce precede începerea lucrărilor.

*…+

Atunci când, într-o nouă activitate, sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active 

trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate.

*…+

Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată 

în calcul proporțional (e.g. o hală de producție utilizată parțial în noua activitate)”

Consideram definitia “Diversificarii productiei unei unitati”:

- restrictiva intrucat obtinerea de sprijin nerambursabil depinde foarte mult de politica de investitii abordata de un 

posibil beneficiar pana in prezent. Cu cat baza materiala a unui beneficiar este mai noua, cu atat va fi mai dezavantajat in 

a obtine un sprijin nerambursabil mai mare pentru diversificare, acest lucru fiind in conflict cu obiectivul specific al axei 

prioritare si al prioritatii de investitii (pag 4): “POR își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte / 

mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței.” Fara o politica de dezvoltare 

constanta, un proiect de investitii singular nu va putea sustine acest obiectiv la un nivel calitativ optim.

- interpretabila in sensul in care utilizarea partiala (proportionala) a activelor in noua activitate nu este definita in termeni 

certi.

- inechitabila intrucat ofertele de fundamentare ale bugetelor nu vor mai fi negociate in conditii de piata, pe beneficiari, 

avantajandu-i obtinerea de oferte cat mai mari, pentru indeplinirea pragurilor mai sus mentionate.

2. Mentiunea “Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate 

similară în Spațiul Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare. *…+ Această 

prevedere se aplică la nivel de ”grup”(în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de 

întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004)”

În ceea ce privește mențiunile dvs. pe marginea documentului supus consultării, facem următoarele precizări: 

1.	Întrucât sprijinirea investițiilor prin intermediul priorității 2.2. din POR se realizează inclusiv prin acordarea de ajutoare de 

stat regionale, normele comunitare în materia acestui tip de ajutor de stat sunt aplicabile în mod direct. Astfel, condiția ca, în 

cazul ajutorului de stat regional acordat pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile să depășească cu cel 

puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile) este în conformitate cu prevederile art. 14 alin 

(7) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 

internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

2.	Condiția conform căreia ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o 

activitate similară în Spațiul Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare este, de 

asemenea, în conformitate cu normele comunitare în materia ajutorului de stat regional (i.e. art. 13 alin (d) din Regulamentul 

(UE) Nr. 651/2014). 

Notele de subsol incluse în ghidul specific conțin aceste referințe legislative.

3.	Referitor la mențiunile cuprinse în ghidul general în legătură cu prioritatea de investiții 2.2., facem precizarea că acestea 

pot fi detaliate/ completate/ modificate prin ghidurile specifice apelurilor de proiecte (conform preambulului la ghidul 

general).

Condiția ca întreprinderea solicitantă să fi desfășurat activitate pe o durată de cel puțin 3 ani calendaristici de la înființare are 

la bază faptul că sprijinul acordat prin POR nu vizează întreprinderile nou înființate (start-up).

Referitor la condiția de eligibilitate ca solicitantul să aibă un număr mediu de salariați de cel puțin 5, la depunerea cererii de 

finanțare, nu considerăm că aceasta ar fi restrictivă în mod nejustificat. Subliniem faptul că un apel distinct în cadrul POR 

este dedicat microîntreprinderilor; condițiile de accesare a finanțării în cadrul acestui apel, mai flexibile, țin cont întocmai de 

particularitățile  acestei categorii de întreprinderi.

Totuşi dorim să precizăm că aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest 

sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

4.	Dovada capacității financiare a solicitantului trebuie să acopere cel puțin contribuția acestuia la valoarea eligibilă a 

proiectului, precum și cuantumul cheltuielilor neeligibile. Prevederile din ghidul specific vor fi completate pentru claritate.
74444 10.08.2016 Remus 

Ciocan

Privind interesul mare pentru acest program și pentru dispersia corectă a bugetului programului propunem o varianta 

extinsa a listei pentru codurile CAEN eligibile.

Prin introducerea claselor din grupa CAEN 432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şialte lucrări de instalaţii 

pentru construcţii in lista codurilor CAEN eligibile la finantare pentru programulP.O.R. 2.2. I.M.M., aceastea vor fi 

complementare cu listele codurilor CAEN pentru programul P.O.R. 2.1si cu listele codurilor CAEN pentru programele 

P.N.D.R., clase CAEN care sunt de interes (privilegiate)pe aceste programe dar sunt destinate DOAR microintreprinderilor.

Domeniul lucrărilor de instalaţii electrice, tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii sunt vitale pentru 

siguranța și confortul persoanelor atât în mediul urban cît și în mediul rural și sunt necesare la execuția de construcții noi 

dar și pentru reabilitarea acestora. Amintim că I.M.M. vizate (exclus microintreprinderi) sunt in multe cazuri participante 

la licitatiile publice si astfel ar realiza imbunatățirea instalațiilor electrice și tehnico-sanitare PUBLICE.

În acest context se urmărește accesul extins la finanțare pentru mai multe domenii de activitate și posibilitatea distribuirii 

fondurilor către firme avide de granturi, care doresc să pregătească planuri de afaceri în timp util.

Această propunere s-a conturat în urma comunicării cu antreprenori și reprezentanți ai IMM-urilor, beneficiare sau 

interesate de fonduri nerambursabile, interesați de procesul de distribuire a fondurilor ale Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice pentru eficientizarea absorpției fondurilor.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Pentru a atinge obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar investițiile implementate de către IMM-

urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate. În cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate au fost identificate 10 sectoare economice: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, 

Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea 

alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie (agricultură, 

silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii. Vă rugăm să consultați Strategia Națională de 

Competitivitate, precum și   Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare.
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74447 10.08.2016 Balici Mihai La programul POR domeniul 2.2 , lista cu coduri CAEN este foarte mult  micsorata

Nu inteleg de ce nu s-a luat listele  din programul microintreprinderi 2.1 , care acopereau toata gama de domenii 

Astfel nu mai apare codul CAEN 2511-confectii metalice, codul 3315  -pentru fabricare  nave ,,barci (care a fost exclus in 

perioada 2007-2013  din fondurile structurale)

va rog a se face o revizie a codurilor propuse ca fiind eligibile ,pentru a acoperi o gama cat mai diversa de activitati

Interesul Ministerului Fondurilor Europene este a a absorbi , cat mai multe fonduri si nu a pierde 5-10 miliarde de euro  

,ca nu avem solicitanti ,dar tara plateste anual tributul la bugetul UE de doua miliarde pe an, bani pe care ii imprumutam 

Mai mult , pingelarii de la UE , ne-au atribuit prin Programul de Competitivitate , sute de milioane de euro pentru firmele 

care fac cercetare dezvoltare ,care au centru  de dezvoltare cercetare , ori IMM din Romania nu au ajuns la stadiul de 

dezvoltare sa isi permita   baze proprii de cercetare 

O firma mica de 5-10 salariati ,care abia isi taraie zilele , care abia isi plateste darile la stat ,care in fiecare zi este sfasiata 

de hienele de la ANAF (care nu se ocupa de cei ce au furat sute de milioane de euro si stau pe plajele de la  MIAMI ) nu 

poate accesa decat fondurile alocate prin POR , care nu impun cercetare -inovare-dezvoltare denumite pompos de 

pingelarii UE, structura parazitara , aflata in putrefactie si in faliment 

Deasemenea pingelarii de la UE si cu concursul absurd al europarlamentarilor romani  parazitari , care nu se opun 

aberatiilor facute de UE (la salarii de 10-20.000 de euro ,este normal sa taci malc si sa ridici doar mana pentru vot) aloca 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Totuşi dorim să precizăm că în cadrul priorităţii de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar 

investițiile implementate de către IMM-urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia 

Națională de Competitivitate.  

Precizăm că la întocmirea Anexei  2 - Lista domeniilor de activitate eligibile a Ghidul solicitantului - Condiții specifice de 

accesare a fondurilor- apelul 2.1.A. Microîntreprinderi, s-au luat în calcul domeniile competitive identificate în Strategia 

Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.

Lista CAEN

74488 10.08.2016 Gianina 

Florea 

(Ascending 

Corporation 

SRL)

Cap. 3.2 Eligibilitatea silicitantului

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul 

urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

Nu este prevăzută situația în care o întreprindere mică are, de ex. sediul social in urban si punct de lucru in rural. 

Întreprinderile mici se pot afla in această situație, sau invers (sediul social in rural si punct de lucru in urban). Ar trebui 

menționate in ghid si aceste situații, pentru a clarifica condițiile de eligibilitate. 

Recomandarea noastră este să fie considerate eligibile.

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Astfel, dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt 

toate IMM-uri non-agricole. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  

întreprinderile mijlocii non-agricole. Dorim să precizăm că PNDR   va sprijini IMM-urile agricole din mediul urban şi rural, 

precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din mediul  rural.

Eligibilitate 

solicitant

74499 10.08.2016 Gabriela 

Soare 

(Winnoart)

1.	 Referitor la Anexa 2 Lista domeniilor eligible, consideram ca activitatile finantate sunt foarte limitative, practic fiind 

finantate doar cateva activitati productive si din domeniul serviciilor (in principal Textile si pielarie, Lemn si Mobila, 

Electronica, Electrica, Auto, Prelucrarea deseurilor - in domeniul productiei si serviciile medicale, turistice, sportive, 

recreative, IT, in domeniul serviciilor). 

2.	Amintim ca prin Strategia naţională de competivitate Guvernul si-a asumat sustinerea a minim zece sectoare prioritare 

printre care si: industriile creative, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, produsele farmaceutice, biofarmaceutica şi 

biotehnologiile. Aceste activitati nu se regasesc in lista activitatilor eligibile.

3.	Mai mult, in cadrul aceluiasi domeniu de interventie, Prioritatea de Investitii 2.1. POR adreseaza o lista mult mai 

generoasa de activitati economice care pot fi finantate. Activitati de productie in care Romania ar putea performa 

precum prelucrarea sticlei, industria cosmeticelor, farmaceutica, metalurgica sau industria constructiilor nu se regasesc 

in lista de activitati eligibile POR 2.2. desi sunt cuprinse in lista aferenta finantarii dedicate microintreprinderilor.

4.	Conform Programului Operational Regional, „sectorul IMM-urilor constituie structura de bază a economiei, acestea 

reprezentând 99,64% din întreprinderi. Deși IMM-urile deţin rolul de motor principal al creşterii economice, acest sector 

se confruntă cu o serie de probleme, care generează un impact direct asupra competitivității economice a țării.” In acord 

cu Structura sectorială a activității–conform AP din Programul Operational Regional, se considera ca „există un număr 

redus de sectoare economice puternice.”, prin urmare se impune extindere si sprijinirea altor sectoare de activitate.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Totuşi dorim să precizăm că în cadrul priorităţii de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar 

investițiile implementate de către IMM-urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia 

Națională de Competitivitate.  

Precizăm că la întocmirea Anexei  2 - Lista domeniilor de activitate eligibile a Ghidul solicitantului - Condiții specifice de 

accesare a fondurilor- apelul 2.1.A. Microîntreprinderi, s-au luat în calcul domeniile competitive identificate în Strategia 

Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.

Lista CAEN

74588 10.08.2016 Irina Onica Referitor la formularea de la pagina 9 din Ghidul 2.2. - varianta draft: „diversificarea producției unei unități prin 

produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției/serviciilor nu presupune, 

în mod obligatoriu, extinderea obiectului de activitate al beneficiarului, prin activarea într-o nouă clasă CAEN.” Per a 

contrario se poate interpreta ca diversificarea productiei/serviciilor poate presupune extinderea obiectului de activitate 

intr-o alta clasa CAEN ceea ce este in contradictie cu criteriile de eligibilitate 3 („Solicitantul a desfăşurat activitate în 

domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de 

finanțare”) si 4 („Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din 

ultimele 3 exerciții financiare încheiate”). Reformulati fraza respectiva sau completati criteriile de eligibilitate cu exceptia 

situatiei de diversificare a productiei/serviciilor catre o alta clasa CAEN.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Referitor la afirmaţia dvs. că se poate interpreta că diversificarea producţiei/serviciilor poate presupune extinderea 

obiectului de activitate, dorim să precizăm că diversificarea producţiei se poate realiza pe acelaşi cod caen. De exemplu, în 

cazul în care solicitantul fabrica pături confecţionate din orice material textil, prin investiția realizată acesta va putea să 

diversifice producția prin produse noi: lenjerie de pat, de masă, de baie sau de bucătărie; fabricarea articolelor pentru 

decorarea locuinţelor: perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat; fabricarea de  corturi, articole pentru camping, vele pentru 

ambarcaţiuni, parasolare, huse de automobile etc.

Eligibilitate 

solicitant

74616 10.08.2016 Irina Onica Referitor la anexele obligatorii la cererea de finantare:

- precizati clar ce document solicitati ca ”dovada că solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de 

investiția pentru care solicită investiția pe o perioadă corespunzătoare de cel puţin 3 ani calendaristici”.

Această condiţie a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a 

ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente
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70782 01.08.2016 Stefan Pastia Va rugam clarificati urmatoare speta:

Intreprinderea A are pe x 100% actionari

In intrepinderea B x are 5% actiuni

x e administrator si la A si la B

 

A e autonoma 

A si B nu sunt partenere 

Dar ar putea A si B sa fie legate in contextul afirmatiei de mai jos din Anexa 1.3.a:

"Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul unei persoane fizice sau al unui 

grup de persoane fizice care acţioneaza de comun acord, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe 

aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente"

Raporturile la care face referire, credem ca nu exista, dar:

- Persoana fizica conform definitiei din Anexa inseamna inclusiv Administrator cum e dna. x.

- A si B livreaza servicii medicale in acelasi oras, una pe CAEN de ambulatoriu medical, alta CAEN de imagistica medicala, 

dar sunt tot servicii medicale, aceeasi clienti, acelasi oras....

 A e legata pana la

Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările 

ulterioare, întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege (a se vedea mai jos), 

prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de 

asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă 

relevantă ori pe pieţe adiacente. 

Raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege se referă la următoarele situații:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori 

de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract 

încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari 

ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Prin intermediul unei persoanei fizice s-ar putea stabili relații de legătură între firmele analizate, dacă persoana fizică este în 

măsură să exercite o influență dominantă în cadrul acestora. Deși procentul de părți sociale deținute poate fi un indiciu 

definitoriu (e.g. în situația în care persoana deține 66% din părțile sociale), o participare minoritară sau în proporție de 50% 

Incadrare 

IMM

71219 02.08.2016 Ioana Anghel Introducerea codurilor CAEN 1721, 1722, 1723, 1724, 1729. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

71219 02.08.2016 Ioana Angel Care este documentul ce trebuie depus pentru a dovedi că solicitantul a desfășurat activitatea în domeniul vizat de 

investiția pentru care solicită finanțare?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

70719 01.08.2016 Marius 

Calistrate

Introducerea grupei 222 Fabricarea articolelor din material plastic AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

72810 05.08.2016 SC Metale 

International 

SRL

Inițiativa nu este încurajată, ci este încurajată lipsa de perfomanță pe termen lung, în sensul că sunt stimulate să 

participe acele întreprinderi care activează de multă vreme pe un cod CAEN dar nu a fost capabile să dezvolte și să 

acumuleze active în volum important (valoarea activelor ahiziționate prin proiect trebui să fie de cel puțin 200% din 

activele reutilizate).

Întrucât sprijinirea investițiilor prin intermediul priorității 2.2. din POR se realizează inclusiv prin acordarea de ajutoare de 

stat regionale, normele comunitare în materia acestui tip de ajutor de stat sunt aplicabile în mod direct. Astfel, condiția ca, în 

cazul ajutorului de stat regional acordat pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile să depășească cu cel 

puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile) este în conformitate cu prevederile art. 14 alin 

(7) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 

internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

De asemenea, dorim să precizăm că valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă (i.e. Valoarea 

de intrare, mai puțin amortizarea).

Ajutor de 

stat regional

72810 05.08.2016 SC Metale 

International 

SRL

Este blocată dorința IMM-urilor performante de a se adapta tendințelor actuale de evoluție a pieței bunurilor și 

serviciilor în concordanță cu prevederile Strategiei de Dezvoltare 2014-2020. De ex. O întreprindere care activează în 

codurile excluse nu poate să beneficieze de prevederile acestui apel de proiecte și să inițieze o nouă activitate din cele 

eligibile, deoarece este condiționată de activarea în domeniul respectiv pe o perioadă de minim 3 ani.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

72810 05.08.2016 SC Metale 

International 

SRL

Reducerea pragurilor de performanțe economice (creșterea profitului, a rentabilității) în funcție de realitatea economică 

din piață, la valori posibile de realizat.

În cadrul Anexei 4 –Grila de evaluare tehnică şi financiară se punctează :

1.	Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Rata 

solvabilităţii generale, Rata rentabilităţii financiare – ROE, Rata de creștere a profitului din exploatare)	

2.	Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției (Rata solvabilităţii generale; Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / 

Capitaluri proprii.

Referitor la capacitatea economico-financiară a solicitantului,  aşa cum se poate observa indicatorii sunt calculaţi în baza 

situației financiare înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Performanţele financiare reflectă 

potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori 

cantitativi (indicatori economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale). 

Rata solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expus agentul economic analizat. 

În cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă. Insolvența este iminentă atunci 

când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la 

data scadenței. Dorim să precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere 

economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, FEDR nu sprijină întreprinderile aflate în 

dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat. În conformitate cu  Regulamentul (UE) NR. 

ETF

72810 05.08.2016 SC Metale 

International 

SRL

Includerea și punctarea substanțială a criteriului de creare de locuri de muncă și menținerea celor existente, cu 

stimularea angajării de personal calificat, tineri absolventi, someri, persoane cu varsta de peste 45-50 de ani.

Angajarea de persoane din categorii defavorizate este un criteriu inclus în Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară. ETF

72810 05.08.2016 SC Metale 

Internatonal 

SRL

Includerea posibilității recertificării unui sistem de management, nu doar a certificării: o afacere cu vechime de minim 3 

ani și cu criterii de performanță cerute la celelalte puncte din grilă cu siguranță are toate sistemenle de management 

certificate.

Această menţiune a fost revizuită. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile
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72810 05.08.2016 SC METALE 

INTERNATIO

NAL SRL

Pentru calcularea indicatorilor de performanță să se impună o formulă unică de calcul pentru evitarea oricăror erori și 

interpretări.

Performanţele economico-financiare ale solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, precum 

și Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției, sunt calculate în Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară.

Macheta

72391 04.08.2016 FPIMM 

Brașov

Vă solicităm clarificarea noțiunii de creare de unitate noua. În contextul definirii investiției inițiale, ”unitate” are înțelesul de ”unitate de producție/prestare servicii”, nu de entitate 

juridică.

Noțiunea de diversificarea producției unei unități prin produse/servicii din cap. 2.7.1.  Ajutorul regional pentru investiții este 

prezentată în contextul definirii conceptului de Investiție inițială în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al 

Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 

107 și 108 din tratat.

 Nu este obligatoriu ca investiția să presupună construirea unui nou spațiu, pentru a fi considerată ”investiție inițială legată 

de crearea unei noi unități”. Spre exemplu, simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în scopul demarării 

activității economice vizate prin proiect, poate fi considerată investiție inițială.

Ajutor de 

stat regional

75978 16.07.2016 Roxana Boicu Dorim sa achizitionam dotari pentru un hotel care este format din 3 corpuri de cladire. Hotelul  cu cele 3 corpuri unite 

intre ele este amplasat la intersectia a 3 strazi. Exista astfel 3 extrase CF, cu 3 adrese aferente fiecarui corp de cladire care 

formeaza hotelul. In certificatul constatator apar de asemenea 3 puncte de lucru distincte, chiar daca este vorba de 

acelasi hotel, cu acelasi proprietar. Va rog sa imi spuneti daca se poate depune proiect pe cele 3 puncte de lucru, adica 

pe cele 3 corpuri de cladire unite care formeaza hotelul, avand in vedere ca toate autorizatiile de functionare si clasificare 

a hotelului sunt date pe intreg ansamblul hotelier.

O investitie eligibilă se poate realiza la două locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condiţiile de 

eligibilitate, iar proiectul de investiţie este unul unic (nu constă, de fapt, în două investiţii distincte sub umbrela unei singure 

cereri de finantare).

Eligibilitate 

solicitant

75792 16.08.2016 Marian 

Ghionu

Conform listei de domenii eligibile propuse spre finațare prin măsura 2.2. codul caen 2223 nu se regăsește în această 

listă. Precizăm că un producător de termopane din plastic se încadrează în codul caen 2223, iar un producător de 

tâmplărie din lemn se încadrează la codul caen 1623, cod eligibil.

Vă rugăm să ne comunicați dacă este o scăpare sau codurile caen din clasa 222 și în special codul 2223 nu sunt eligibile și 

din ce motiv.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

75787 16.08.2016 Alexandrescu 

Iuliana

Suntem o societate comerciala – microintreprindere, ce desfasoara activitati specifice medicinei stomatologice (Cod 

CAEN 8623 -  Activitati de asistenta stomatologica) si suntem interesati sa depunem proiect in cadrul POR 2.2 – 

Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltare a serviciilor, insa avem o nelamurire 

privind eligibilitatea firmei noastre. 

 

Mai jos regasiti detalierea situatiei noastre cu rugamintea sa ne oferiti un raspuns promont privind eligibilitatea firmei 

noastre ca si solicitant de finantare in cadrul apelului ce urmeaza a fi deschis in cadrul POR  2.2 

 

Firma noastra a obtinut finantare prin POR 4.3, pentru codul CAEN 8623 – Activtati de asistenta stomatologica in anul 

2011 si respectiv in anul 2014 (precizez faptul ca suma cumulata a celor 2 finantari nerambursabile de care am beneficiat 

nu a depasit 200.000 euro).

 

Prin proiectul de investitie ce dorim sa il depunem in cadrul POR 2.2 (apelul ce urmeaza a fi lansat in acest an) 

intentionam sa solicitam fonduri nerambursabile de peste 200.000 de euro tot pe codul CAEN 8623 – Activitati de 

asistenta stomatologica pentru deschiderea unei noi unitati / extinderea capacitatii de prestare a serviciilor.

 

Activitatile vizate pentru a primi finantare in cadrul proiectului POR 2.2 fac parte din activitatile finantate prin Ajutorul de 

stat. 

 

Avand in vedere cele mentionate anterior va rugam sa ne comunicati daca societate este eligibila ca si solicitant in cadrul 

Da. Precizăm totuși că ajutorul de stat regional pentru investiții se acordă pentru realizarea unei investiții inițială (a se vedea 

definiția investiției inițiale din cadrul Ghidului solicitantului). De asemenea se va ține cont de  cumulul ajutoarelor ( a se 

vedea cap. 2.7.1. Ajutorul regional pentru investiții din Ghidul solicitantului).

Eligibilitate 

solicitant

75304 12.08.2016 Alina 

Munteanu 

(Dal 

Consulting)

Privitor la investitiile finantate prin POR, Axa 2, Prioritatea 2.2, va rugam sa ne clarificati urmatorul aspect:

-             Avand in vedere ca se finanteaza activitatea aferenta codului CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 

similare si tinand cont de faptul ca Ordinul 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea 

certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si 

brevetelor de turism, prevede pentru clasificarea unui hotel de 4 stele obligativitatea amenajarii unui spatiu amenajat 

pentru prepararea si servirea micului dejun in cazul structurilor de cazare care nu dispun de nicio unitate de alimentatie, 

am dori sa stim daca este eligibila cheltuiala cu amenajarea spatiului pentru prepararea si servirea micului dejun in cazul 

structurilor de cazare care nu dispun de nicio unitate de alimentatie?

Domeniile de activitate cuprinse in Diviziunea 56 - Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie nu sunt eligibile in 

cadrul acestui apel de proiecte.

Insa, daca restaurantul/ sala de evenimente este parte integranta din hotel/ structura de cazare, investitia asupra acestuia 

poate fi considerata eligibila.

Cheltuieli 

eligibile
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75196 12.08.2016 Petruta 

Marginean

Punctele 1.1 si 2.4 din grila de evaluare tehnica si financiara sunt obligatorii a fi indeplinite de catre solicitant la finalul 

celui de al doilea exercitiu financiar complet? Ce se intampla daca nu se indeplinesc? Se retrage finantarea integral sau 

proportional dupa un algoritm de calcul?

Din punct de vedere al riscului de neindeplinire acestor indicatori de catre un solicitant, consideram ca criteriul 1.1 este 

mai usor controlabil, insa indeplinirea exacta si a indicatorilor mentionati la 2.4 poate fi dificila, influentata de diverse 

evenimente care pot influenta realizarea acestor indicatori conform celor prevazute in planul de afaceri, de aceea ar fi 

utila o modalitate de penalizare bazata pe grade de neindeplinire a acestor indicatori.

Obligațiile specifice ale beneficiarului privind menținerea criteriilor pe perioada de durabilitate a investiției sunt incluse în 

prevederile Contractului de Finanțare.

ETF

75196 12.08.2016 Petruta 

Marginean

punctul 2.1.a. din grila de evaluare tehnica si financiara - media anuala a veniturilor din exploatare aferente acestei 

activitati reprezinta minim 10% din finantarea nerambursabila solicitata. 

In conditiile unei societati comerciale infiintate in anul 1990 (in urma cu 26 de ani), care a desfasurat aceeasi activitate de 

la infiintare pana in prezent, activitate care face obiectul proiectului, prezentam media veniturilor din activitate doar 

pentru anii relevanti pentru punctare (si anume 13 ani) sau pentru toti anii de la infiintare (26 de ani)?

Cum dovedim veniturile din exploatare din anii de analiza? Se depun copii dupa situatiile financiare din toti anii care fac 

obiectul calcului veniturilor?

Cum tratam diferentele de valoare ale monedei nationale (in anii 1990 discutam despre mii de lei, acum despre milioane 

de lei), denominarea etc?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

75121 11.08.2016 Maria 

Ostrăvăț

Care sunt INDICATORII DE MONITORIZARE? Indicatorii priorității de investiție fac obiectul monitorizării performanțelor programului, iar Indicatorul de proiect face 

obiectul monitorizării implementării investiției.

Indicatori

75121 11.08.2016 Maria 

Ostrăvăț

De ce nu este un Formular cu : Anexa 2 - Cererea de finanțare? Vă rugăm să consultaţi documentele publicate. Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare este postată pe site-ul inforegio.ro Depunere CF-

Lista 

documente

75121 11.08.2016 Maria 

Ostrovăţ

Pct. 1.1 a-Considerăm că indicatorul de creştere a profitului din exploatare propus  este foarte mare, greu de realizare. 

De asemenea toţi indicatorii din Grila sunt formulaţi cu prea multe condiţionalităţi, ar trebui să fie o prezentare mai 

simplă şi directă

În cadrul Anexei 4 –Grila de evaluare tehnică şi financiară se punctează :

1.	Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Rata 

solvabilităţii generale, Rata rentabilităţii financiare – ROE, Rata de creștere a profitului din exploatare)	

2.	Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției (Rata solvabilităţii generale; Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / 

Capitaluri proprii)) 

Referitor la capacitatea economico-financiară a solicitantului,  aşa cum se poate observa indicatorii sunt calculaţi în baza 

situației financiare înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Performanţele financiare reflectă 

potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori 

cantitativi (indicatori economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale). 

Rata solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expus agentul economic analizat. 

În cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă. Insolvența este iminentă atunci 

când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la 

data scadenței. Dorim să precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere 

economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, FEDR nu sprijină întreprinderile aflate în 

ETF

75078 11.08.2016 SC Luanli 

Com SRL

In cazul unui client (intreprindere mica),  profil de activitate hotel + restaurant la parter , va rugam sa ne precizati daca se 

poate finanta modernizarea cladirii integral. Avand  in vedere ca sunt implicate 2 coduri CAEN diferite , hotel ( CAEN 

5510), restaurant - CAEN- 5610, sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate cu lucrarile de modernizare a ambelor 

spatii ?

Domeniile de activitate cuprinse in Diviziunea 56 - Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie nu sunt eligibile in 

cadrul acestui apel de proiecte.

Insa, daca restaurantul/ sala de evenimente este parte integranta din hotel/ structura de cazare, investitia asupra acestuia 

poate fi considerata eligibila.

Investiții 

eligibile

74761 11.08.2016 Lucian Sandu „Va rugam sa clarificati urmatoarea situatie aparuta in cazul unui potential beneficiar de finantare prin POR 2014-2020, 

Prioritatea 2.2:

Solicitantul are în structura sa 2 asociaţi, fiecare deţinând 50% din părţile sociale. Cei doi asociaţi din structura 

solicitantului mai deţin părţi sociale şi în cadrul altor societăţi;

Codurile CAEN în care activează solicitantul şi societăţile în cadrul cărora cei doi asociaţi ai solicitantului fac parte, 

precum, şi structura părţilor sociale se prezintă ca în tabelul următor:

Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările 

ulterioare, întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege (a se vedea mai jos), 

prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de 

asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă 

relevantă ori pe pieţe adiacente. 

Raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege se referă la următoarele situații:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori 

de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract 

încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari 

ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Prin intermediul unei persoanei fizice s-ar putea stabili relații de legătură între firmele analizate, dacă persoana fizică este în 

măsură să exercite o influență dominantă în cadrul acestora. Deși procentul de părți sociale deținute poate fi un indiciu 

definitoriu (e.g. în situația în care persoana deține 60% din părțile sociale), o participare minoritară sau în proporție de 50% 

din părțile sociale nu exclude posibilitatea existenței unei situații de control sau influență dominantă.

Subliniem totodată, faptul că existența unor legături de familie între persoanele fizice analizate este considerată suficientă 

Incadrare 

IMM

75999 16.08.2016 Simona 

Şerban

Includerea codurilor CAEN 2562, 2815, 2599, 2511 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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75985 16.08.2016 Ştefan 

Padeanu

Includerea codului Caen 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi 

echipamentelor   sanitare şi de încălzire

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

75827 16.08.2010 Adrian Taras Protestăm asupra excluderii codului caen 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

75798 16.08.2016 Gabriel 

Olariu

Referitor la ghidul solicitantului masura 2.2 dat spre consultare publica va sugeram urmatoarea modificare din pozitia de 

posibil beneficiar:

- eligibilitatea Intreprinderilor Mici Non-agricole pentru implemenatarea investitiei in mediul rural. Domeniul nostru 

principal de activitate este codul CAEN 1610 (prelucrarea primara a lemnului) cu localizare actuala in mediul urban. Atat 

din punct de vedere al fortei de munca, mult sub cerere in mediul urban fata de cel rural, cat si al poluarii fie ea fonica 

sau reziduuri de prelucrare, este mult mai avantajoasa localizarea acestei industrii in mediul rural fata de cel urban. Fac 

referire nu numai la acest domeniu de activitate(CAEN 1610) ci si la orice industrie. Mai mult, in mediul urban este foarte 

dificila gasirea spatiului adecvat desfasurarii ciclului de productie atat din punct de vedere al costurilor terenului pe m2 

cat si al marimii acestuia. In plus, conditiile satelor romanesti au nevoie de investitii pe termen lung industriale nu numai 

agricole. De asemenea, rata somajului este mult mai mare in mediul rural fata de cel urban.  

La sesiunea precedenta plasarea investitiei in mediul rural era punctata suplimentar si nu intelegem pe ce considerente 

aceasta plasare a investitiei nu este nici macar eligibila in actualul ghid.

In speranta modificarii conditiilor de eligibilitate, va multumim anticipat.

AMPOR nu a finanţat IMM-uri în mediul rural în perioada de programare 2007-2013.

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Astfel, dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt 

toate IMM-uri non-agricole. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  

întreprinderile mijlocii non-agricole. Dorim să precizăm că PNDR   va sprijini IMM-urile agricole din mediul urban şi rural, 

precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din mediul  rural.

Eligibilitate 

solicitant

75795 16.08.2016 Rodica Gabi Sunt dr.Radu Rodica-Cristina, medic primar neurolog  şi am achiziţionat un teren în vederea construcţiei unei clinici 

medicale, am investit bani în proiectarea clădirii, în obţinerea autorizaţiei de contrucţie, am cumpărat aparatură 

medicală pentru dotare şi am întocmit şi documentaţia pentru solicitarea finanţării. 

Sediul actual al firmei mele este într-un apartament care nu permite desfăşurarea activităţii în condiţii foarte bune şi la 

standarde europene, în condiţiile în care adresabilitatea pacienţilor este foarte mare, ajungând la o medie de 35-40 de 

pacienţi zilnic şi programări peste 30 de zile.

            În versiunea supusă consultării publice a ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 2.2/2016, la pct.5 

din capitolul 3.2 Eligibilitatea solicitantului se precizează : “Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel 

puţin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare”.

            În urma solicitărilor de clarificări trimise de mine cu privire la faptul că medicina, respectiv codul 8622”Activităţi 

de asistenţă medicală specializată”, nu se mai încadrează la Prioritatea de investiţii 2.1 specifică microîntreprinderilor 

unde condiţia era să fi avut cel puţin un angajat, mi s-a comunicat că domeniul sănătăţii va fi finanţat în cadrul Prioritatea 

de investiţii 2.2.

            Însă supriza cea mare este să constat că nu mă încadrez nici la această măsură deoarece condiţia de minim 5 

angajaţi este comună atât microîntreprinderilor cât şi întreprinderilor mici şi mijlocii care au cel puţin 50 de angajaţi, 

respectiv 250 de angajaţi.

            Societatea mea este o microîntreprindere şi are 2 angajaţi cu normă întreagă şi unul cu jumătate de normă.

            Nu cred că este normal să băgaţi în aceeaşi oală microîntreprinderile cu celelalte categorii de solicitanţi.

            Se constată o discriminare între microîntreprinderile care beneficiază de fonduri prin măsura 2.1. unde condiţia 

este minim un angajat şi unde se încadrează o grămadă de activităţi “mult mai importante decât medicina” ( jocuri pe 

calculator, bâlciuri, publicitate etc.) şi cele care fac obiectul măsurii 2.2. unde condiţia este minim 5 angajaţi.

            Există diferenţieri şi în ceea ce priveşte cuantumul finanţării rambursabile ( 70% la măsura 2.2 şi 90% la măsura 

2.1).

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

75775 16.08.2016 Raluca Chivu Referitor la Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul:

aflat în consultare publică , vă transmitem atașată propunerea Financial Management Services S.R.L. de completare a 

listei domeniilor de activitate eligibile în cadrul priorității de investiții sus-menționate (anexa 2 la Ghidul Solicitantului).

Rămânem disponibili pentru orice informații suplimentare sau nelămuriri.

Completarea listei domeniilor de activitate: cod caen 

  1083	       Prelucrarea ceaiului şi cafelei;   1089	       Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;   1812	       Alte activităţi de 

tipărire n.c.a.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

75763 16.08.2016 Dan Bonta 

(SC NOVA 

GRUP SRL)

Prin prezenta, că solicităm indtroducerea codului CAEN 2815 	Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a 

elementelor mecanice de transmisie în lista domeniilor de activitate eligibile.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

75755 16.08.2016 Alexandra 

Popa

Includerea codului Caen 2562 Operaţiuni de mecanică generală AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.
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75727 16.08.2016 Cătălina 

Murariu 

(ADRNE)

Pentru a nu crea confuzii, specificare tip apel (competitiv). AMPOR va analiza propunerea dvs.

75720 16.08.2016 Cătălin 

Buzdugan 

(Novapax 

Romania SRL)

Includerea codului CAEN 	222 9	Fabricarea altor produse din material plastic AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

75287 12.08.2016 Dan Ciolan Societatea Nera Caroserii a fost infintata in Oct 2013 si are ca specific lucrari de proiectare, tehnologie si executie de 

caroserii si componente auto.

Cf ghidului publicat, nu putem accesa aceste fonduri nefiind infintata firma la 01.01.2013. (un criteriu arbitrar si 

restrictiv)

Anul trecut am avut o cifra de afaceri de 27 milioane lei iar la nivel de grup avem o cifra de afaceri de ca. 200 milioane lei.

Va rog reconsiderati limita de vechime necesara pentru accesare,

Deasemenea, limitarea finantari la 1 milion de Euro este restrictiva pentru proiecte de anvergura. Initial s-a vorbit de o 

limita de 5 milioan ceea ce era mult mai Ok pentru crearea de proiecte semnificative.

Noi am dori sa facem o fabrica de caroserii de nivel industrial cu toate utilajele dimensioanate ca atare. Dorim  proiectare 

asistata 3d,roboti de sudura, sectie de termoformare, vopsitorie industrial etc.

Asa am fi capabili de a pune in piata produse finite realizate la nivel de top ce se pot, cu siguranta, compara cu produse 

similar venite din tari cu traditie.

Am avea posibilitatea de a iesi ofensiv la export si de a crea o retea de vanzari interna si externa.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Referitor la limitarea finanţării la 5 milion de euro, precizăm că Prioritate de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor se va implementa prin două operațiuni, respectiv acordare de 

finanțare nerambursabilă (grant maxim 1.000.000 euro) și prin utilizarea instrumentelor financiare, respectiv  credit cu 

partajarea riscului și capital de risc care vor fi implementate prin intermediul Fondului European de Investiții (FEI), în baza 

unui memorandum aprobat de Guvernul României.

Lista CAEN

74959 11.08.2016 Cristina 

Marcu

1. Conditiile de eligibilitate pentru “Diversificarea productiei unei unitati” – pag. 9

“În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel 

puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul 

financiar ce precede începerea lucrărilor.

*…+

Atunci când, într-o nouă activitate, sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active 

trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate.

*…+

Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată 

în calcul proporțional (e.g. o hală de producție utilizată parțial în noua activitate)”

Consideram definitia “Diversificarii productiei unei unitati”:

- restrictiva intrucat obtinerea de sprijin nerambursabil depinde foarte mult de politica de investitii abordata de un 

posibil beneficiar pana in prezent. Cu cat baza materiala a unui beneficiar este mai noua, cu atat va fi mai dezavantajat in 

a obtine un sprijin nerambursabil mai mare pentru diversificare, acest lucru fiind in conflict cu obiectivul specific al axei 

prioritare si al prioritatii de investitii (pag 4): “POR își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte / 

mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței.” Fara o politica de dezvoltare 

constanta, un proiect de investitii singular nu va putea sustine acest obiectiv la un nivel calitativ optim.

- interpretabila in sensul in care utilizarea partiala (proportionala) a activelor in noua activitate nu este definita in termeni 

Întrucât sprijinirea investițiilor prin intermediul priorității 2.2. din POR se realizează inclusiv prin acordarea de ajutoare de 

stat regionale, normele comunitare în materia acestui tip de ajutor de stat sunt aplicabile în mod direct. Astfel, condiția ca, în 

cazul ajutorului de stat regional acordat pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile să depășească cu cel 

puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile) este în conformitate cu prevederile art. 14 alin 

(7) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 

internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

74950 11.08.2016 Ioana 

Dutulescu

Va transmitem atasat solicitarea noastra de introducere a codului CAEN 2573 – Fabricarea uneltelor (matrite) pentru 

industria auto, referitor la procedura de consultare publica pe marginea POR 2014-2020, Prioritatea 2.2, Domenii de 

activitate eligibile.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

74919 11.08.2016 Biana 

Militaru

Reprezint o firma din judetul Valcea care avem codul caen 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente 

ale structurilor metalice, cod caen care nu este eligibil. Ca si potential solicitant ne incadram cu exceptia codului caen 

care nu ne permite accesarea acestui program. Avem experienta in derularea proiectelor cu finantare europeana, avand 

un proiect pe Masura 1.1 POSCCE si dorim sa ne extindem prin aceasta axa. Firma detine un numar de 58 de angajati, 

avem un potential financiar care sa ne permita sustinearea aportului propriu si dorim o extindere a liniei existente.

Credeti ca se poate tine cont de propunerea noastra privind introducerea codului caen 2511 in lista celor eligibile?

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

74909 11.08.2016 Bogdan 

Martin

Includerea codului CAEN 2013 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.
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74890 11.08.2016 Cristina 

Marcu

Se poate copia Lista CAEN eligibile de la Microîntreprinderi 2.1A. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Totuşi dorim să precizăm că în cadrul priorităţii de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar 

investițiile implementate de către IMM-urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia 

Națională de Competitivitate.  

Precizăm că la întocmirea Anexei  2 - Lista domeniilor de activitate eligibile a Ghidul solicitantului - Condiții specifice de 

accesare a fondurilor- apelul 2.1.A. Microîntreprinderi, s-au luat în calcul domeniile competitive identificate în Strategia 

Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.

Lista CAEN

74890 11.08.2016 Cristina 

Marcu

Să fie eligibile cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a proiectului trecute la Capitolul 5 Referitor la categoria cheltuielilor neeligibile,  respectiv cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a 

proiectului, precizăm că a fost revizuită. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile

74885 11.08.2016 Szilágyi 

Nándor

As avea o propunere la lista activitatilor eligibile: codul Caen 3250: Productia de dispozitive, aparate si instrumente 

medicale si stomatologice.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

74878 11.08.2016 Dana Colin În cadrul regiunilor specificate la pct. 1.3 din ghid, va rugam sa includeti si jud. Ilfov, deoarece sprijinirea crearii si 

extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor sunt necesare si in acest judet.

Prin Acordul de Parteneriat cu România 2014-2020, document aprobat de CE în data de 6 august 2014, au fost stabilite 

contribuțiile din fondurile europene structurale și de investiții pentru programele operaționale și pentru fiecare obiectiv 

tematic din cadrul acestora. Reglementarile europene de alocare a resurselor FEDR diferentieaza regiunile în funcție de 

gradul acestora de dezvoltare, prin raportarea PIB pe cap de locuitor la media UE. Astfel, 7 din cele 8 regiuni ale României se 

încadrează în categoria ”regiuni mai puțin dezvoltate”, beneficiind astfel de alocări financiare mai consistente. Din acest 

punct de vedere, valoarea indicatorului PIB/locuitor înregistrat în Regiunea Bucuresti-Ilfov a condus la includerea acesteia în 

categoria regiunilor ”mai dezvoltate”, avand  astfel o alocare predeterminata a fondurilor europene  de catre Comisia 

Europeana pentru toate programele operationale în perioada de programare 2014-2020, de aproximativ 356 milioane euro 

FEDR. 

Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor in perioada 2014-2020, 

s-a evidentiat faptul ca alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov din POR ar avea un efect de multiplicare mai 

mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar privind garantarea. Ulterior, Romania a decis sa elaboreze 

Eligibilitate 

solicitant

74780 11.08.2016 Ovidiu 

Covasala

Analizand lista domeniilor de activitate eligibile in cadrul Axei 2, Prioritatea de investitie 2.2, am constatat ca nu este 

inclus domeniul de productie prelucrari mecanice - cod CAEN 2562 si altele 25XX.

 

Domeniul prelucrarilor mecanice are potential mare de dezvoltare in Romania. Cu utilaje performante, se pot produce 

produse cu valoare adaugata mare. Datorita faptului ca este nevoie de un nivel ridicat de investitii pentru dotarea cu 

utilaje performante, majoritatea societatilor antreprenoriale au ramas la nivel de microintreprindere sau intreprindere 

mica. Prin finantari nerambursabile se creste competitivitatea si dezvoltarea acestora, reducandu-se decalajul fata de 

multinationale care au capacitate investitionala ridicata. Fondurile de minimis sunt limitate la 200.000 euro / 3 ani, suma 

insuficienta avand in vedere costul ridicat al utilajelor performante.

 

Din aceste motive, va solicit sa luati in considerare includerea in lista domeniilor de activitate eligibile codul CAEN 2562 si 

celelalte coduri 25XX.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

75373 12.08.2016 Alina 

Munteanu 

(Dal 

Consulting)

In situatia in care se doreste realizarea unei investitii initiale prin crearea unei unitati noi, daca este eligibil un proiect prin 

care se doreste realizarea de lucrari de constructie a unui spatiu nou de productie fara dotarea acestuia, urmand a muta 

in spatiu nou creat toate dotarile pe care solicitantul le detine, acesta desfasurandu-si activitatea intr-o spatiu inchiriat.

Da. În cadrul Planului de Afaceri, solicitantul va demonstra că resursele umane, financiare şi materiale sunt suficiente pentru 

desfăşurarea activităţii şi pentru realizarea indicatorilor.

Investiții 

eligibile

73703 09.08.2016 SC Construct 

Business SRL

Revizuirea criteriului de eligibilitate"  "Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o 

perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea

suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior 

depunerii cererii de finanțare.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

74488 10.08.2016 Gianina 

Florea 

(Ascending 

Corporation 

SRL)

Conditia ca societatea sa fi desfasurat de cel putin 3 ani activitatea pentru care solicita finantarea este in contradictie cu 

Indicatorii de proiect (pg. 5), unde se mentioneaza:

-	Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în 

unitate.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific. 

Dorim să precizăm că diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja 

fabricate/prestate.   Astfel, diversificarea producției/ serviciilor nu presupune neaparat extinderea obiectului de activitate al 

beneficiarului, prin activarea într-o nouă clasă CAEN. În cadrul aceleiaşi clase CAEN se poate diversifica producția/ serviciile 

societăţii (a se vedea, de exemplu,  Clasa CAEN 1392 ”Fabricarea de articole confecţionate din textile”, în cadrul căreia se pot 

fabrica atât pături cât şi steaguri, fanioane).

Eligibilitate 

solicitant
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74488 10.08.2016 Gianina 

Florea 

(Ascending 

Corporation 

SRL)

Cum ar putea o firmă să se diversifice dacă face deja activitatea de 3 ani de zile? Condiția de 3 ani vechime este absurdă 

și limitează firmele în dezvoltarea sănătoasă pe o piață concurențială dinamică. Dacă tot se vrea a se sprijini IMM-urile 

prin Program, recomandăm eliminarea condiției Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de 

investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare. 

Pentru a susține cele de mai sus, vă dau un exemplu concret: O firmă de confecții realizează cămăși, bluze etc. pe codul 

CAEN 1414, de peste 3 ani de zile. Ar dori sa-si diversifice produsele, să producă costume, pantaloni, fuste etc., acestea 

încadrându-se pe codul CAEN 1413. Firma nu are 3 ani vechime pe codul CAEN 1413, deci in condițiile actuale nu poate 

aplica pe POR 2.2. 

Și există multiple situații unde diversificarea producției se face pe un cod CAEN diferit decât codul CAEN pe care firma 

activează în prezent.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific. Dorim totuşi să precizăm că diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă 

gamei sortimentale deja fabricate/prestate.   Astfel, diversificarea producției/ serviciilor nu presupune neaparat extinderea 

obiectului de activitate al beneficiarului, prin activarea într-o nouă clasă CAEN. În cadrul aceleiaşi clase CAEN se poate 

diversifica producția/ serviciile societăţii (a se vedea, de exemplu,  Clasa CAEN 1392 ”Fabricarea de articole confecţionate din 

textile”, în cadrul căreia se pot fabrica atât pături cât şi steaguri, fanioane).

Conform  POR 2014-2020, activitățile sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează şi activităţile specifice 

procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor 

tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc), activităţi privind 

parcurgerea procesului de certificare națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc.  

Aceste  prevederi trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară. Este opțională includerea, în proiect, a 

Eligibilitate 

solicitant

74488 10.08.2016 Gianina 

Florea 

(Ascending 

Corporation 

SRL)

Cum se punctează dacă firma are deja implementate si certificate toate cele 3 sisteme de management: ISO 9001, ISO 

Mediu si OHSAS? Societatea nu mai are nevoie să certifice alt sistem, prin urmare pierde puncte la acest criteriu? Corect 

ar fi să primească punctaj, nu să piardă în fața firmelor care nu au sisteme certificate.

În cadrul Anexei 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară se punctează dacă investiția propusă prin proiect include activități 

de (re)certificare a cel puțin unui sistem de management.

Cheltuieli 

eligibile

76316 17.08.2016 Baciu 

Andreea

Referitor la Ghidul solicitantului POR AP2.2 lansat in consultare, apreciem ca oportuna includerea si a intreprinderilor 

mici in categoria beneficiarilor eligibili pentru implementarea proiectului in mediul rural.

Fundamentam aceasta propunere din pozitia noastra de consultant care a identificat nenumarate idei de proiecte de la 

beneficiari care isi propun in principal urmatoarele:

- crearea de locuri de munca in mediul rural in alte domenii decat agricultura;

- dezvoltarea sectorului productiv in mediul rural;

- optimizare investitie, date fiind costurile mai reduse cu achizitionarea  terenului si cu forta de munca.

Avand in vedere ca in sesiunile anterioare aceste intreprinderi mici erau eligibile pentru rural, in majoritatea cazurilor au 

fost deja demarate etapele pregatitoare proiectului, respectiv achizitionarea terenului si obtinerea autorizatiei de 

construire pentru viitoarea investitie.

In vederea preintampinarii esecului acestor idei de dezvoltare antreprenoriat in mediul rural, apreciem ca justficata si 

oportuna includerea intreprinderilor mici in categoria beneficiarilor eligibili.

În cadrul priorităţii de investiţii 2.2, locul de implementare a proiectului este situat :

-	 în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole,

-	 în mediul rural pentru  întreprinderile mijlocii non-agricol., 

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.  În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Referitor la eliminarea întreprinderilor mici din mediul rural, precizăm că s-a asigurat complementaritatea cu PNDR care va 

sprijini IMM-urile agricole din mediul urban şi rural, precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din 

mediul  rural.

Eligibilitate 

solicitant

76318 17.08.2016 Cristian 

Stanciu

Inteleg ca aceasta initiativa este in dezbatere publica.

Sunt reprezentantul unei microintreprinderi din domeniul asistentei medicale.

Comentariul nostru este referitor la conditia ca microintreprinderile sa aiba un minim de 5 salariati. Aceasta mi se pare 

cel putin pentru clinicile medicale o conditie care descalifica din start 99% din clinicile mici. Incercam de cativa ani buni 

sa accesam fonduri europene, dar de fiecare data o conditie sau alta ne descalifica. Ideea este ca o microintreprindere 

are nevoie sa creasca de la 2-3 salariati la 5 pana 10 salariati prin accesarea de fonduri. Noi aveam in plan largirea 

activitatii si adaugarea de 4 salariati la cei 3 existenti prin achizitionarea de echipament medical performant. Este ca si 

cum aceste programe sunt disponibile, dar prin documentatie si conditii , participarea si calificarea sunt descurajate.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

76483 17.08.2016 SC SMART 

GROUP 

SOLUTIONS 

SRL

Referitor la lista codurilor CAEN eligibile in cadrul Programului Operational Regional, Axa  2 ”Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, va transmitem propunerea noastra privind introducerea urmatoarelor 

coduri CAEN, in Lista domeniilor de activitate eligibile (Anexa 2):

2351 –  “Fabricarea cimentului”

2550 –  “Fabricarea produselor metalice obrinute prin deformare plastic; metalurgia pulberilor”

2593 –  “Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri”

2712 – “Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii”

4752 – “Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit in magazine 

specializate”

Consideram necesara introducerea codurilor CAEN mai sus mentionate, in lista celor eligibile  intrucat acaestea 

reprezinta activitatile prinicipale ale mai multor  societati viabile ce ajuta la dezvoltarea si  sustinerea economiei tarii 

noastre.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

76488 17.08.2016 SC STEFAN 

MECANOFIN 

SRL

Includerea codului CAEN 2899 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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76493 17.08.2016 Raluca 

Demean 

(PROCONSUL

T)

Referitor la 	Ghidul solicitantului POR prioritatea de investiții 2.2, publicat în consultare publicăCapitolul 3 Criterii de 

eligibilitate și selecție, Subcapitolul 3.2 Eligibilitatea solicitantului

Criteriul 7 Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de 

eligibilitate.

Situațiile de excludere (așa cum sunt detaliate în Ghidul general – secțiunea 6.1, punctul 6):

(…) „c. Este în dificultate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Macheta proiecțiilor financiare (anexă la cererea de finanțare) conține formula de calcul a indicatorilor referitori la 

încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate.”(…)

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, pentru definirea 

întreprinderii în dificultate, este prezentată situația:

(…) „în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a 

dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din 

rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce 

la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;” (…)

Macheta proiecțiilor financiare (anexă la cererea de finanțare POR  2.2) conține formula de calcul a indicatorilor referitori 

la încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate. 

1.	Supunem atenției Anexa 1-5-a.Plan de afaceri -Macheta 22, sheet 1E întreprindere în dificultate, Celula F19.

F12 +	Rezultatul total acumulat (= Rezultatul reportat+ Rezultatul exercițiului financiar)

F16 +	Prime de capital

F17 +	Rezerve din reevaluare

F18 	Rezerve

F19	Pierdere de capital  

F19 = F12 + sum(F16:F18), adică:

Pierdere de capital  = Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului financiar + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + 

Anexa 1.5 Mancheta a fost modificată. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific. Macheta

76757 17.08.2016 Larisa Petcu 

(Net Brinel 

SA)

În primul rand as dori sa fac o observatie generala si anume: nu exista o corelare/suprapunere intre domeniile de 

specializare inteligenta identificate in SNC (bioeconomie, IT, spatiu si securitate, energie, mediu si schimbari climatice, 

eco-nano-tehnologii si materiale avansate, sanatate)- CAEN-urile din Lista de domenii eligibile si Categoriile de mijloace 

fixe eligibile ca dotari in cadrul acestui apel de proiecte, in sensul in care nu inteleg pe ce criterii s-au selectat doar 

anumite CAEN-uri eligibile (nu toate care acopera domeniile de specializare inteligenta), iar dotarile eligibile din 

categoriile 2.1, 2.2 si 3 din Catalogul de amortizare a mijloacelor fixe se refera majoritar la echipamente din industrii 

prelucratoare, industria extractiva. Ca atare, solicit introducerea in Lista Caen-urilor eligibile a tuturor CAEN-urilor care 

apartin domeniilor de specializare inteligenta si eliminarea restrictiei categoriilor de mijloace fixe eligibile.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

76757 17.08.2016 Larisa Petcu 

(Net Brinel 

SA)

pg.5 din Ghid- se specifica ca „termenul de finalizare al investitiei este considerat finalul exercitiului financiar ulterior 

anului in care se finalizeaza implementarea proiectului”. Poate fi o exprimare confuza avand in vedere ca proiectul 

finanteaza chiar investitia, deci investitia si implementarea proiectului se finalizeaza in acelasi timp, nu? Exprimarea din 

ghid ar putea face referire la atingerea indicatorilor sa fie urmariti la finalul exercitiului financiar urmator proiectului.

Termenul de realizare a investiției inițiale nu este identic cu termenul de finalizare a implementării proiectului. 	Perioada de 

realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 de luni și nu depășește data 

de 31.12.2023. Perioada de realizare a activităților proiectului  după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă cel 

mult până la dublul perioadei prevăzute inițial, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare. Perioada de implementare a 

proiectului  cuprinde atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și activitățile ce urmează a fi 

realizate după momentul contractării proiectului. Aceasta este calculată în mod automat odată cu completarea cererii de 

finanțare (calendarul activităților proiectului) în aplicația MySMIS.

Ajutor de 

stat regional

76757 17.08.2016 Larisa Petcu 

(Net Brinel 

SA)

pg.23 din Ghid 3.2 Dotari- initial se specifica ca sunt eligibile dotarile inclusiv cheltuielile de montaj, iar la final, pe pg. 24 

se specifica „se includ cheltuieli pentru echipamente care nu necesita montaj”

Cheltuielile cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări) sunt eligibile. Cheltuieli 

eligibile

76757 17.08.2016 Larisa Petcu 

(Net Brinel 

SA)

Ar trebuie sa fie inclusa si eligibilitatea achizitiei de cladiri, pe baza evaluarii valorii acestora, in conditiile in care pe de o 

parte sunt foarte multe cladiri/centre de afaceri/hale construite si neocupate (care ar putea fi cu folos valorificate printr-

o astfel de finantare), iar pe de alta parte se constata o lipsa a terenurilor in vederea unor constructii noi si implicit, 

preturi foarte crescute pentru achizitionarea terenului.

În cadrul priorităţii de investiţii 2.2, cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii nu sunt eligibile. Cheltuieli 

eligibile

76757 17.08.2016 Larisa Petcu 

(Net Brinel 

SA)

Din ce punct de vedere este relevant documentul nr. 10 – privind situatiile cu primii 10 furnizori din ultimii 2 ani anterior 

semnarii contractului de finantare?

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Documentele au fost solicitate pentru a permite verificarea eligibilității solicitanților (identificarea întreprinderilor legate ) și 

a ajutorului pe care aceștia îl pot primi.

Depunere CF-

Lista 

documente
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76757 17.08.2016 Larisa Petcu 

(Net Brinel 

SA

Solicitarea privind raportarea profitului pe un CAEN nu este relevanta atat timp cat in contabilitate nu se tine evidenta pe 

CAEN-uri si aceste situatii nu exista in mod obiectiv in contabilitate si nu rezulta din documentele contabile solicitate de 

legislatia in vigoare. Ca urmare, recomand eliminarea referintei la profitul pe CAEN.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

76757 17.08.2016 Larisa Petcu 

(Net Brinel 

SA)

Înlocuirea prevederii ca „lipsa unui document duce la respingerea proiectului” cu prevederea ca „lipsa a maxim 3 

documente duce la respingerea proiectului” intrucat e o conditie ce nu respecta principiul proportionalitatii intre 

valoarea unui document si valoarea unui astfel de proiect de investitii.

Precizăm că societatea, în vederea obţinerii finanţării, are obligaţia de a întocmi şi depune un proiect fezabil, corect elaborat, 

respectând documentaţia necesară şi indicaţiile prezentate privind completarea fiecărei secţiuni din Cererea de finantare, 

precum şi din celelalte anexe ale Ghidului solicitantului. Având în vedere că în cadrul ghidului solicitantului se menţionează 

că documentele sunt obligatorii, propunerea dvs. nu se acceptă.

Depunere CF-

Lista 

documente

76758 17.08.2016 Carol Corsate 

(Corsotrading

)

Am rugamintea sa-mi clarificati daca pentru eligibilitatea cheltuielilor pentru pregatirea Cererii de finantare ,PI 2.2 

(servicii proiectare ,consultanta elaborare cerere de finantare) solicitantii privati  organizeaza licitatii conform Legii 

98/2016 sau a Ordinului 1284/2016?

Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri se va realiza în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Cheltuieli-

Procedură 

achiziţii

76793 17.08.2016 Cătălina 

Șofron 

(Terasis 

Consult SRL)

La pag 21 din Ghidul solicitantului, se specifica: “6.Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste data 

de 31.12.2023. “

Va rog sa precizati separat care este durata maxima (ani ) de implementare si de monitorizare pe aceasta linie de 

finantare.

Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 de luni și nu 

depășește data de 31.12.2023.

Perioada de realizare a activităților proiectului  după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă cel mult până la 

dublul perioadei prevăzute inițial, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare.

Perioada de implementare a proiectului cuprinde atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și 

activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Aceasta este calculată în mod automat odată cu 

completarea cererii de finanțare (calendarul activităților proiectului) în aplicația MySMIS.

Eligibilitatea 

proiectului

76793 17.08.2016 Cătălina 

Șofron 

(Terasis 

Consult SRL)

Va rog sa specificati care este numarul maxim de Cereri de plata / de rambursare, precum si frecventa de depunere ( de 

ex. 3 Cereri pe an) a acestora  pe perioada de implementare a unui proiect.

Vă rugăm să consultaţi Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor la  Anexa 5 – Contract de finanțare (model 

standard orientativ).

76793 17.08.2016 Cătălina 

Șofron 

(Terasis 

Consult SRL)

In Grila de evaluare tehnica si financiara se acorda 4 puncte pentru indeplinirea criteriului “1.2.b Investitia propusa 

include activitati de certificare a cel putin unui sistem de management”.

Propun ca acest criteriu sa fie modificat astfel : “1.2.b Investitia propusa include activitati de (re)certificare a cel putin 

unui sistem de management”.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

76793 17.08.2016 Cătălina 

Șofron 

(Terasis 

Consult SRL)

In Grila de evaluare tehnica si financiara se acorda max.22 puncte pentru indeplinirea criteriului 2.1a Experienta 

solicitantului in domeniul de activitate vizat de investitie, astfel:

“Solicitantul a desfasurat activitate in domeniul vizat de investitie, pe o perioada mai mare de 3 ani calendaristici inainte 

de depunerea cererii de finantare….

Pentru fiecare an calendaristic intreg (valori rotunjite), peste cei 3, se acorda cate un punct, in limita a maximum 10 

puncte….”

In situatia mai sus mentionata, din cele max 22 puncte, un solicitant poate obtine pentru vechimea sa cele max 10 

puncte doar daca are 13 ani vechime. Avand in vedere ca exista companii de tip IMM cu o situatie financiara solida si 

care au vechime in jur de 5-6 ani, acestea vor fi semnificativ dezavantajate prin acordarea acestui punctaj. Propunerea 

mea este ca acest criteriu referitor la vechimea companiei sa fie eliminat, iar cele 10 puncte aferente sa fie redistribuite 

proportional pentru restul criteriilor din Anexa 4 - Grila de evaluare tehnica si financiara.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

76793 17.08.2016 Cătălina 

Șofron 

(Terasis 

Consult SRL)

In Grila de evaluare tehnica si financiara se acorda max.3 puncte pentru indeplinirea criteriului 2.2.4 Rata de crestere a 

profitului din exploatare.

Va rog sa precizati modalitatea de calcul a acestei rate

Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară conţine formula de calcul. ETF

76860 18.08.2016 Cristian 

Ciocan 

(SMART 

GALLERON 

SRL)

Avem doua firme care activeaza in industria de prelucrare a metalului: Gates Industries SA si Smart Galleron SRL, firme 

care fac export in uniunea europeana (Germania; Belgia direct,si prin terti Spania;Marea Britanie etc) am vazut ca a fost 

scoasa industria prelucratoare, lucru care ne afecteaza f tare deoarece pregateam un proiect cu finantare europeana 

pentru relocare si pentru marirea capacitatii de productie. Avand in vedere intarzierea deschideri liniilor de finantare, am 

contractat un credit de la banca pentru un utilaj cu comanda numerica de care aveam nevoie intr-un termen mai scurt si 

urmand sa completam linia de productie prin depunerea acestui proiect. Mentionez ca in situatia mea sunt mai multe 

firme din aceasta industrie… avand in vedere cele mentionate mai sus va solicit introducerea industriei de prelucarre a 

metalului si a confectiilor metalice in Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2. - Sprijinirea creării și 

extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

Firma Gates Industries SA are sediul social pe platforma industriala din localitatea Podari, judetul Dolj pe care o si detine 

si are un punt de lucru pentru partea de prelucrari mecanice in Craiova… urmarim in perioada urmatoare sa mutam 

fabrica pe platforma industriala de la Podari dar am vazut ca aveti o restrictie pentru firmele non agricole din mediul 

rural care trebuie sa fie mijlocii, nu nu indeplinim aceasta conditie si nici nu intelegem de ce este aceasta restrictie… 

investitia pe care urmarim sa o facem acolo este de pe 1 000 000 de euro care ar aduce locuri de munca in zona 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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76901 18.08.2016 Bogdan Crețu Va rugam sa confirmati daca se poate finanta prin masura POR 2.2 activitati de productie care indeplinesc simultan 

urmatoarele conditii:

- au realizat activitatea de productie bunuri textile (cod CAEN eligibil) in ultimii 3 ani in sistem lohn;

- indeplinesc celelalte conditii de eligibilitate.

Da, pentru lohn-ul activ. Eligibilitate 

solicitant

76910 18.08.2016 Andrei Trișcă In cadrul ghidului la Capitolul 1.6 Indicatori de proiect ( pagina 5) se face urmatoarea referire : "Realizarea unei investiții 

inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv prin una din 

următoarele categorii de investiții:

• Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție • 

Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului 

de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție 

• Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în 

unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție " iar in Anexa3.Grila_CAE.pdf, in grila de verificare a 

conformitatii administrative si eligibilitatii cererii de finantare, la punctul 40, se face precizeaza " Dacă proiectul include 

investiție inițială pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile finanțabile prin ajutor regional depășesc cu 

cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în 

exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare." 

Avem urmatoarea situatie: Societatea isi desfasoara activitatea pe mai multe coduri CAEN autorizate. Pentru cele 4 

Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară conţine un tabel care urmăreşte calculul valoarii contabile a activelor 

reutilizate (tangibile și intangibile).

Ajutor de 

stat regional

76910 18.08.2016 Andrei Trișcă Exista o limitare a ajutorului de stat cerut prin proiect sau doar a valorii maxime eligibile a proiectului, respectiv se poate 

cere un ajutor de stat de 900.000 euro, in conditiile in care societatea a atins pragul maxim legat de ajutor de minimis?

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la 

cursul de schimb Inforeuro , valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării 

nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis. Limitele se aplică întregii valori 

a finanțării nerambursabile solicitate, respectiv atât ajutorul de stat regional , cât și ajutorul de minimis. Contribuţia proprie a 

solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis 

aplicabile. Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea 

cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și 

secțiunea 2.7.1 ”Ajutorul regional pentru investiții”). Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de 

locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), 

precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici și mijlocii). Pentru componenta 

finanțabilă prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de 

Ajutor de 

stat regional

76930 18.08.2016 SC CORIDOR 

FINANCIAL 

SRL

Luand in considerare urmatoarele doua firme:

X - 1 angajat nr. mediu salariati inscris in bilant 31.12.2015

Y - 20 angajati nr. mediu salariati inscris in bilant 31.12.2015

•	(anul 2014 prezinta aceleasi valori).

•	X este detinuta/legata de Y (persoane fizice, pe aceeasi piata, aceleasi produse).

Va rugam sa ne precizati daca societatea X este eligibila pentru a aplica Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și 

extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, in conditiile in care pentru calculul numarului 

mediu de salariati trebuie avute in vedere legaturile dintre firme, iar pentru calculul numarului mediu de salariati al X 

trebuie preluat 100% din nr. salariati al Y.

În conformitate cu Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis), „întreprindere unică” include toate întreprinderile între 

care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a)	o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b)	o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de 

supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c)	o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat 

cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d)	o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu 

alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

întreprinderii respective.

Având în vedere cele de mai sus, în sensul identificării întreprinderii unice, nu sunt luate în considerare eventualele relații 

stabilite prin intermediul persoanelor fizice (i.e. care nu au calitatea de întreprindere, respectiv entitate care desfășoară o 

activitate economică).

Subliniem totuși faptul că relațiile stabilite, între două sau mai multe întreprinderi, prin intermediul unor persoane fizice sunt 

relevante în analiza încadrării solicitantului într-una din categoriile IMM, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 

privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare.

Incadrare 

IMM

77206 18.08.2016 Vlad 

Ciopleala 

(CRIUS SRL)

Subcriteriul 1.1 – Cum se demonstreaza „profitul din exploatare în activitatea vizată de proiectul de investiții (clasa 

CAEN)” in contextul in care societatea desfasoara mai multe activitati economice ?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

77206 18.08.2016 Vlad 

Ciopleala 

(CRIUS SRL)

Subcriteriul 2.1.a – 

Primul paragraf – Ce se intelege prin „3 ani calendaristici” .. ani fiscali incheiati sau ani calendaristici incepand cu data 

depunerii cererii zz.ll.aa-3? Cum se demonstreaza faptul ca „Solicitantul a desfășurat activitate în domeniul vizat de 

investiție, pe o perioadă mai mare de 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare”?  Pe ce perioada se 

calculeaza „media anuala a veniturilor din exploatare aferente acestei activitati” ? Cum se demonstreaza veniturile din 

exploatare anuale (pe ani calendaristici) aferente activitatii pe care se aplica?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77206 18.08.2016 Vlad 

Ciopleala 

(CRIUS SRL)

Al doilea paragraf – lipseste testul logic .. va referiti la media celor x ani sa fie minim 10% x AFN sau valoarea anuala sa fie 

minim 10% x AFN ? Trebuie sa fie ani consecutivi ? La ce va referiti prin „valori rotunjite” ? Prin an calendaristic intreg va 

referiti la an fiscal/exercitiu financiar complet ? Paragraful se refera tot la veniturile din exploatare aferente activitatii pe 

care se aplica ?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

77206 18.08.2016 Vlad 

Ciopleala 

(CRIUS SRL)

Al treilea paragraf -  La ce va referiti prin „limita de 10% a mediei veniturilor din exploatare” ? Pe ce perioada? Cum se 

calculeaza aceasta medie ? Ce venituri se includ in aceasta medie ? Ce rata de capitalizare/factor multiplicator utilizam 

pentru aprecierea valorii actuale a veniturilor obtinute in trecut ?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF
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77206 18.08.2016 Vlad 

Ciopleala 

(CRIUS SRL)

Subcriteriile 2.2.2 (ROA), 2.2.3. (ROE) si 2.4.2.(ROA), 2.4.3.(ROE) – care sunt formulele de calcul ? Vă rugăm să consultaţi Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară. ETF

77206 18.08.2016 Vlad 

Ciopleala 

(CRIUS SRL)

Subcriteriul 2.2.4 – Care sunt anii luati in calcul ? La ce an fata de ce an se raporteaza cresterea ? Indicatorul reprezintă capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de 

finanțare . Importanta calcularii indicatorilor economico-financiari consta in cunoasterea evolutiei acestora si in compararea 

cu exercitiile financiare precedente, ceea ce ofera conducerii entitatii, posibilitatea de a efectua analize economico-

financiare cu impact in procesul decizional.

ETF

77206 18.08.2016 Vlad 

Ciopleala 

(CRIUS SRL)

Este eligibila o modernizare care consta doar in cheltuieli aferente PSI ? Mentionam ca valoarea acestei investitii este de 

ordinul sutelor de mii de euro pentru o hala de peste 1000 mp si va conduce la dublarea valorii de inventar a cladirii.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiție inițială, conform secțiunii 2.7.1 

Ajutorul regional pentru investiții.

Cheltuieli 

eligibile

77206 18.08.2016 Vlad 

Ciopleala 

(CRIUS SRL)

Rata de cofinantare si sursele de finantare.

Exista limitari privind structura de finantare a proiectului, respectiv, un procent minim al cheltuielilor

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la 

cursul de schimb Inforeuro , valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării 

nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Eligibilitatea 

proiectului

77206 18.08.2016 Vlad 

Ciopleala 

(CRIUS SRL)

Locatia de implementare - Infrastructura libera de sarcini la momentul depunerii cererii

Conform precizarilor din Ghidul Solicitantului (sectiunea 3.2 Eligibilitatea solicitantului, pct. 8 Locul de implementare a 

proiectului a ghidului), in cazul in care proiectul prevede o investitie care include lucrari de constructii ce se supun 

autorizarii, se solicita ca imobilul (teren și/sau clădiri) sa fie  liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează 

implementarea proiectului. Ghidul specifica de asemenea faptul ca aceasta conditie trebuie indeplinita la momentul 

depunerii cererii de finantare !

Va aducem la cunostinta faptul ca majoritatea intreprinderilor cu activitate comerciala pozitiva isi deriva profiturile 

impozabile si isi sustin forta de munca salarizata ca urmare a unor investitii inteligente, de natura sa le creasca 

competitivitatea pe piata, majoritatea acestora fiind realizate printr-o combinatie de surse proprii si bancare, implicit cu 

gajarea intregii sau a unei parti a infrastructurii fizice (de regula locatia de desfasurare a activitatii economice). Atragem 

atentia ca o asemenea intreprindere poate contribui mai mult la dezvoltarea regionala decat o alta a carei infrastructura 

nu este gajata la un anumit finantator bancar.

Nu gasim motivatia solicitarii din ghid cu privire la situatia locatiei de implementare la momentul depunerii cererii de 

finantare. Aceasta este extrem de restrictiva obligand o buna parte a sectorului IMM la realizarea de investitii ce exclud 

lucrarile de constructie se se supun autorizarii.

Avand in vedere aceste aspecte, se solicita:

-	modificarea prevederilor ghidului prin aplicarea conditiei privind lipsa sarcinilor la momentul semnarii contractului de 

Pentru ca AMPOR să se asigure asupra durabilităţii investiţiei, unul dintre criteriile de eligibilitate se refera la situaţia juridica 

a imobilului asupra căruia se realizeaza investiţia. Astfel în conformitate cu ghidul solicitantului, proiectul care implică 

execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare, următoarele 

condiţii:

de soluţionare la instanţele judecătoreşti; 

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și 

contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului. (de ex. 

servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de 

verificare a conformității administrative și eligibilității.

Limitele dreptului de proprietate anterior mentionate sunt cele prevazute de Codul Civil și se analizeză de la caz la caz în 

vederea identificării modalității în care acestea afectează implementarea proiectului propus din pespectiva asigurării 

durabilității investițiilor și a riscurilor pe care finanțatorul și le poate asuma. Limitele exercitării dreptului de proprietate 

privată, indiferent de sorgintea lor, nu înseamnă şi nu ar putea însemna lipsirea titularului de dreptul său.

Eligibilitate 

solicitant

77349 19.08.2016 SC ACTIV 

CP&I SRL

[1]

având în vedere că în documentația aferentă POR 2.1.A - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 

exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri // 

Microîntreprinderi - domeniile eligibile (codurile CAEN eligibile), fundamentate pe Strategia Națională de Competitivitate 

şi Planurile Regionale de Dezvoltare, acoperă o paletă mai largă de activități 

solicităm extinderea gamei de domenii eligibile şi pentru POR 2.2 şi includerea în lista domeniilor de activitate eligibile şi 

codul CAEN 

2562 - Operațiuni de mecanică generală, respectiv codurile CAEN din clasa 25 (cel puţin cele care se regăsesc în lista 

domeniilor eligibile pe POR 2.1);

considerăm că acest cod CAEN se încadrează în sectorul industria auto şi componente, identificat ca sector de viitor în 

Strategia Națională pentru Competitivitate;

[2]

trebuie să adăugăm faptul că solicitarea noastră se bazează pe semnalele primite de la potențialii beneficiari care 

desfășoară activități de producție în acest domeniu, produsele obținute de aceștia fiind vândute către clienți din alte țări 

UE și non-UE care activează în domeniul auto, aviație, echipamente medicale, etc. 

Ca atare considerăm mai mult decât necesar suportul financiar pentru investiții în tehnologie de ultimă generație în 

domeniul specificat, ceea ce va conduce la creșterea competivității şi productivității firmelor românești pe această piață 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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77358 19.08.2016 Otilia Dogaru 

(Consultant)

1.       Care este raționamentul pentru care se restricționeaza diversificarea activității unei firme exclusiv în cadrul 

aceleiași clase (cod numeric de patru cifre) CAEN?

Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014, o investiție inițială permite diversificarea producției unei unități prin 

produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al 

unei unități existente necondiționând ca această diversificare să se desfășoare în cadrul aceleiași clase CAEN.

De asemenea, în cadrul Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte 2.2. – versiunea supusă consultării publice (pag. 

9) se specifică faptul că diversificarea producției/serviciilor nu presupune, în mod obligatoriu, extinderea obiectului de 

activitate al beneficiarului, prin activarea într-o nouă clasă CAEN, subînțelegându-se astfel că nu este exclusă nici 

diversificarea intr-o activitate economică nouă.

Totuși, conform cap. 3.2. Eligibilitatea Solicitantului, pentru ca o firmă să fie eligibilă, aceasta trebuie să fi desfăşurat 

activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea 

cererii de finanțare.

Totodată, conform grilei de evaluare tehnico-financiară aflată spre consultare, pentru a obține punctajul maxim de 10 

puncte aferent numărului de ani de activitate desfășurată în domeniul vizat de investiție, un solicitant trebuie să 

demonstreze 13 ani de activitate desfășurată în codul CAEN respectiv.

Având în vedere lista restrânsă de domenii eligibile coroborat cu faptul ca unele domenii au aparut mai recent in 

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77358 19.08.2016 Otilia Dogaru 

(Consultant)

In cazul prioritatii de investitii 2.1A pentru microîntreprinderi s-a pus accentul pe finanțarea unor domenii de activitate 

aferente Strategiei Naționale de Competitivitate. La baza prioritatii de investitii 2.2. sta aceeasi strategie. Cu toate 

acestea, multe dintre codurile CAEN eligibile in cadrul POR 2.1A nu se regăsesc și în domeniile eligibile pentru POR 2.2. 

Care este raționamentul privind eliminarea acestor domenii de activitate?

Considerăm că lista restrânsă de domenii eligibile împreună cu multe din criteriile de eligibilitate și de punctaj îngrădesc 

posibilitatea unui numar mare de IMM-uri de a accesa finanțarea oferita prin acest apel.

Propunem completarea listei domeniilor eligibile și cu alte coduri CAEN aferente Strategiei Naționale de Competitivitate 

cât și Strategiilor de Dezvoltare Regională: (de exemplu 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 

si 8292 Activități de ambalare)

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

77358 19.08.2016 Otilia Dogaru 

(Consultant)

Un solicitant privat ce activează în domeniul hotelier a înregistrat pierderi rezultate din dobânzi și diferențe de curs 

valutar aferente unor exerciții financiare trecute, ca urmare a investiției inițiale realizate, rezultand astfel o valoare 

negativa a capitalurilor totale. În ultimii doi ani fiscali, societatea a înregistrat atât profit net cât și profit din exploatare, 

profit ce se prognozează a fi înregistrat și la sfârșitul anului curent. 

Totuși, introducând datele societății pentru anul 2015 în macheta anexa la Planul de afaceri, rezultă conform calculului 

realizat în sheetul 1E, că întreprinderea ar fi în dificultate, din cauza rezultatului negativ reportat.

Poate fi un asemenea solicitant considerat eligibil, având în vedere că pierderile provin din dobânzi și diferențe de curs 

valutar aferente unor exerciții financiare trecute și nu se datorează nicidecum unui management defectuos sau unei 

activități nerentabile?

Va fi acest criteriu interpretat de la caz la caz?

Conform Machetei Analiza și previziunea financiară  sunt clasificat ca întreprindere în dificultate, deși pierderile acumulate 

sunt acoperite de capitalurile proprii.

Calculul/rezultatul de la pct. iii) din foaia de lucru 1E este aplicabil în cazul înregistrării unei pierderi de capital (respectiv 

valoarea rezultată în celula F19 este negativă). În caz contrar,când pierderea acumulată (rezultatul total acumulat negativ) 

este acoperită de prime și rezerve, atunci întreprinderea nu poate fi considerată în dificultate, întrucât „pierderea” (fiind, in 

realitate, inexistentă, în cazul unei valori pozitive la celula F19), ar fi mai mică de

50% din capitalul social subscris și varsat (conform celor mentionate la pct. iii din foaia de lucru).

Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77358 19.08.2016 Otilia Dogaru 

(Consultant)

În cazul unei investitii ce presupune extinderea unei cladiri, poate fi considerat eligibil proiectul chiar daca imobilul este 

ipotecat, prezentandu-se o adresă din partea băncii privind acordul de realizare a investiției?

Pentru ca AMPOR să se asigure asupra durabilităţii investiţiei, unul dintre criteriile de eligibilitate se refera la situaţia juridica 

a imobilului asupra căruia se realizeaza investiţia. Astfel în conformitate cu ghidul solicitantului, proiectul care implică 

execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare, următoarele 

condiţii:

curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; 

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și 

contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului. (de ex. 

servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de 

verificare a conformității administrative și eligibilității.

Limitele dreptului de proprietate anterior mentionate sunt cele prevazute de Codul Civil și se analizeză de la caz la caz în 

vederea identificării modalității în care acestea afectează implementarea proiectului propus din pespectiva asigurării 

durabilității investițiilor și a riscurilor pe care finanțatorul și le poate asuma. Limitele exercitării dreptului de proprietate 

Eligibilitate 

solicitant

77358 19.08.2016 Otilia Dogaru 

(Consultant)

Conform Grilei de evaluare tehnico-financiară, pentru fiecare 5 puncte procentuale peste limita de 10% a mediei 

veniturilor din exploatare, calculată pe perioada de activitate în domeniul vizat de investiție, se acordă câte 1 punct 

procentual, în limita a maximum 12 puncte. Din exprimare nu reiese fără urmă de îndoială dacă atingerea limitei de 10% 

este suficientă pentru primirea unui punct sau se punctează doar ce este superior limitei de 15% inclusiv, fiind astfel 

necesară atingerea unei medii de 70% pentru a obține toate cele 12 puncte disponibile. Vă rugăm să clarificați. De 

asemenea, media veniturilor din exploatare se calculează pentru TOATĂ perioada de activitate desfășurată de solicitant 

în domeniul vizat de investiție, sau doar pentru ultimii 3 ani?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF
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77358 19.08.2016 Otilia Dogaru 

(Consultant)

Ca anexă obligatorie la Cererea de Finanțare se cere "dovada că solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa 

CAEN) vizat de investiția pentru care solicită investiția pe o perioadă corespunzătoare de cel puţin 3 ani calendaristici". Ce 

documente vor fi luate în considerare la acest punct?

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

Pe parcursul ghidului se pate face o confuzie privind eligibilitatea solicitantilor. Exista paragrafe unde se specifica ca sunt 

eligibile IMM-uri, dupa aceea pare alt paragraf in care se specifica ca sunt eligibile si microintreprinderile, iarasi apare un 

paragraf in care sunt eligibile IMM-uri si intreprinderile mijlocii din mediul rural. Trebuie facuta o descriere clara in 

fiecare paragraf ca sunt eligibile microintreprinerile si imm-urile din mediul urban si intreprinderile mijlocii din mediul 

rural.

Referintele privind încadrarea solicitantului în  categoria „microintreprindere” au fost revizuite.  Noile prevederi vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

La eligibilitatea solicitantului se specifica ca o intreprindere trebuie sa aiba un numar mediu de minim 5 angajati. Aceasta 

constrangere contravine definitiei din legea 346/2004 care specifica ca trebuie sa aiba minim 0 angajati, iar legea este 

prioritara in fata unei hotarari de guvern, mai mult decat atat, unii beneficiari pot considera constangerea ca fiind 

discriminatorie.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

Tot la eligibilitate se prevede ca solicitantul sa aiba activitate pe codul CAEN vizat de investitie de minim 3 exercitii 

financiare, iarasi aceasta constrangere este discriminatorie deoarece o companie poate sa obtina venituri in ultimii 3 ani 

din mai multe coduri CAEN, iar pentru codul CAEN vizat de investitie sa obtina venituri in ultimul an sau ultimii doi ani. 

De asemenea aceasta constrangere se bate cap in cap cu codul CAEN pentru investitii noi, unde nu exista nici o activitate 

si nici un profit. Recomandarea este sa se mentina obtinerea de profit pe ultimii trei ani din activitatea firmei. De 

asemenea sa se refaca punctajele in grila ETF astfel incat sa se dea puncte in plus pentru fiecare an de obtinere a 

profitului din exploatare pentru codul CAEN pentru care se cere finantare. Astfel se pot puncta beneficiarii care obtin 

profit din exploatare aferent codului CAEN pentru care cer finantare, dar in acelasi timp nu discrimineaza nici un 

beneficiar. De asemenea, nu este clar specificat daca este restrictionata participarea firmelor care au mai putin de 3 ani 

vechime. Este necesar sa se specifice vechimea minima a firmelor eligibile. Consideram ca impunerea unei vechimi de 3 

ani restrictioneaza participarea firmelor care au vechime mai mica.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

La locul privind implementarea proiectului sa se faca o descriere a regiunii ITI Delta Dunarii pentru solicitanti, ca sa nu 

apara confuzii. Tot aici trebuie specificat faptul ca proiectul nu este respins pentru acele drepturi ale limitei de 

proprietate care nu sunt incompatibile cu activitatile proiectului si care NU impiedica desfasurarea implementarii 

proiectului si a activitatilor finantate ulterior, pentru a se evita situatii de genul in care se realizeaza o investitie si nu se 

poate ajunge la ea din cauza unei servituti care in timpul evaluarii proiectului de disputa in instanta, similar specificatiilor 

facute in ghidul specific POR 2.1

ITI Delta Dunarii este arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, 

Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Durabilă a Deltei Dunării.

În conformitate cu ghidul solicitantului,  imobilul (teren și/sau clădiri):

o	este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului 

o	nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de 

soluţionare la instanţele judecătoreşti

o	Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și 

contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (spre 

ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. Ipoteca) sunt considerate, în 

accepțiunea AMPOR, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR. Fiecare caz în parte va fi analizat la 

nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Ulterior contractării proiectului, este 

Eligibilitate 

solicitant

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

La investitii corporale sa se specifice “bransamente: apa, canal, energie electrica etc” formularea actuala din ghid lasa loc 

de intrepretare, se poate intelege ca se pot face aductiuni la utilitati inclusiv pe domeniul public.

Având în vedere că utilităţile generale sunt aferente investiţiei, nu rezultă că se pot face aductiuni la utilitati inclusiv pe 

domeniul public.

Cheltuieli 

eligibile

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

La investitii in active necorporale trebuie extinsa gama de solutii software inclusiv pentru achizitia sau crearea de solutii 

soft personalizate pentru activitatea beneficiarului aferenta codului CAEN finantat.

Menţionăm că sunt eligibile  cheltuielile cu achiziționarea  programelor informatice, alte drepturi şi active similare . Cheltuieli 

eligibile

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

Includerea in acordarea ajutorului de minimis si a cheltuielilor legate de intocmirea documentatiilor, planurilor de 

afaceri, cererii de finantare, proiectelor tehnice, activitatilor de consultanta in implementarea proiectului, activitatilor de 

promovare a proiectului, activitatilor de audit, etc care sunt detaliate la tipuri de cheltuieli dar nu sunt specificate la 

descrierea ajutorului de minimis. La o prima lectura se intelege ca aceste categorii de cheltuieli sunt excluse.

Capitolul 2.7.	Ajutorul de stat vizează categorii de ajutor de stat, în funcție de tipul investiției şi nu categorii de cheltuieli 

eligibile . Vă rugăm să consultaţi capitolul 3.4.	Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuieli 

eligibile

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

La Completarea cererii de finantare. In ghid este facuta o descriere din care reiasa ca documentele trebuie scanate, apoi 

transformate in pdf si semnate electronic. In urma dezbaterilor ADR pentru celelalte ghiduri de finantare s-a facut 

precizarea de catre institutii ca documentele din word, excel etc se pot salva direct in PDF si se semneaza electornic, Se 

scaneaza doar acele documente care nu pot fi completate de beneficiar, gen acte de proprietate, certificate, etc

Referitor la formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS,  Anexa 

1 la  ghidul solicitantului prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de 

completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte. 

Toate anexele la formularul cererii de finanțare vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. 

Ghidul conține modele standard (e.g. declarația de eligibilitate, declarația de angajament, macheta ce conține analiza și 

previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri). Celelalte documente (e.g. documente 

statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la 

completarea cererii de finanțare.
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77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

Se solicita eliminarea clauzei care specifica faptul ca investitiile pot fi facute de IMM-uri numai in spatiul in care isi 

desfasoara deja activitatea ( cele cu activitate rurala sa depuna proiecte pt mediul rural iar cele din mediul urban sa 

realizeze proiecte in mediul urban). Se intelege ca o intreprindere care activeaza in mediul rural nu poate depune proiect 

pt urban si invers.

Interpretarea dvs este eronată. În cadrul priorităţii de investiţii 2.2, locul de implementare a proiectului este situat :

-o	 în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole,

-o	 în mediul rural pentru  întreprinderile mijlocii non-agricol., 

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.  În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Eligibilitate 

solicitant

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

De asemenea, avand in vedere timpul mare de evaluare a proiectelor se solicita ca indicatorul de proiect sa fie raportat la 

numarul de angajati din momentul semnarii cererii de finantare, in cazul in care perioada de evaluare depaseste un an.

Indicatorul de proiect face obiectul monitorizării implementării investiției propuse prin proiect și se referă la Realizarea unei 

investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat,

Eligibilitate 

solicitant

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

Sunt foarte multe clase CAEN eliminate din grila, in special din sectiunea C “Industrie prelucratoare”, s-au eliminat 

grupele 22, 23, 24, 25, 27, 28 care asigura in mare parte produse suport pentru toata industria nationala ! Recomandare: 

Consultarea listei de coduri CAEN pentru microintreprinderi POR operatiunea 2.1.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

77365 19.08.2016 Ionescu 

Florentina 

(consultant)

Va rog sa aveti amabilitatea de a imi clarifica daca investitia pe care o doreste un beneficiar este eligibila pe Masura 2.2., 

fiind vorba despre:

Firma - IMM are ca domeniu de activitate retele IT, sisteme de securitate etc avand in vedere dezvoltarea 

Departamentului de Service poate achizitiona masini de teren si echipamente destinate activitatii de mentenanta?

Categoriile de cheltuieli eligibile aferente priorității de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor”, sunt incluse în capitolul ”Eligibilitatea cheltuielilor” din Ghidul solicitantului - condiții 

specifice de accesare a fondurilor-2.2.A. (ghidul specific). Subliniem faptul că documentul este într-o variantă supusă 

consultării publice.

Precizăm totodată faptul că programul finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea IMM-urilor. 

Investițiile în active corporale vizează inclusiv achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 

echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente 

tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 

2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor 

umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se 

încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de 

proiecte. 

Eligibilitate 

solicitant

77401 19.08.2016 Patronatul 

Asociatia 

Producatorilo

r si 

Importatorilo

r din 

Industria de 

Publicitate 

(PAPIIP)

Includerea codurilor CAEN 1721, 1729, 1811, 1812, 1813, 1814 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

77443 19.08.2016 Asociația 

Tipografilor

Vă solicităm să reanalizaţi codurile CAEN înscrise în Anexa 2 referitoare la industria tiparului: 1721, 1729, 1811, 1812, 

1813, 1814

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

77362 19.08.2016 Antonela 

Marincat

Se solicita ca valoarea minima a unui proiect sa fie 200.000 Euro si nu a alocatiei financiare nerambursabile. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la 

cursul de schimb Inforeuro , valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării 

nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Eligibilitatea 

proiectului

77206 18.08.2016 Vlad Cioplea Care este procentul de finanţare pentru cheltuielile din Cap. 5 Toate cheltuielile eligibile aferente componenta finanțabilă prin ajutor de minimis nu pot depăși 20% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului (maximum 200.000 euro -Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei 

întreprinderi unice , din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data 

depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare),  echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro 

valabil la data acordării ajutorului). Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate 

cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile.

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor 

eligibile trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și secțiunea 2.7.1 

”Ajutorul regional pentru investiții”). Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de locul de 

implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de 

tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici și mijlocii). Pentru componenta finanțabilă 

prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10%, 

Cheltuieli 

eligibile
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77579 19.08.2016 Lucian Dinu 

(DLC)

Ma numesc Dinu Lucian si sunt administrator la SC Dinalucri srl din Galati. Societatea a fost infiintata in 2002 si are o cifra 

de afaceri de aprox. 2.500.000 lei

Doresc sa fac o baza sportiva pe un teren concesionat de la Primaria Galati. 

Codul CAEN este 9311 Activităţi ale bazelor sportive, iar valoarea investitiei este estimata la 600.000 euro. 

Desi avem codul caen in statut de peste 3 ani (timp in care am tot asteptat programe de finantare in care sa ne incadram) 

nu avem activitate si nici venituri pe acest domeniu de activitate, ceea ce, conform punctelor 3 si 4 de la paragraful 3.2 

Eligibilitatea solicitantului ne-ar impiedica sa aplicam la acest program.

Mentionez ca, personal, sunt fondatorul unui club sportiv si am o experienta de 5 ani in conducerea acestuia.

Inteleg ca acest program nu sustine crearea unei noi activitati in cadrul unei companii (desi in titlul programului apare  

"Sprijinirea crearii si ..) ci doar extinderea celor existente. (punctele 3 si 4 de la paragraful 3.2 Eligibilitatea solicitantului)

Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor

Va rog sa-mi spuneti daca este vreo posibilitate ca aceste 2 puncte sa fie eliminate sau modificate, astfel incat sa permita 

unui solicitant sa aplice si pentru finantarea unei activitati noi. 

Mentionez ca toate celelate conditii de eligibilitate sunt indeplinite, si ca, desi nu am beneficiat pana acum de finantari 

nerambursabile am experienta investitiilor facute cu bani luati de la banca (si returnati).

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77624 19.08.2016 Asociația 

pentru 

Promovarea 

Afacerilor în 

România

Completarea listei domeniilor de activitate eligibile cu următoarele clase CAEN: 2571, 2572, 2573, 3250 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

77771 22.08.2016 Cristina 

Munteanu

Propunem să fi eligibilă lista de coduri CAEN de la Microîntreorinderi 2.1. a AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

77777 22.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Încadrarea în categoria IMM Precizăm că datele prezentate de dumneavoastră, nu sunt suficiente pentru a ne putea pronunţa cu privire la raportul dintre 

societăţile prezentate. De asemenea, pentru respectarea principiului egalităţii de şanse şi tratament în raport cu proiectele 

care sunt/ urmează a fi depuse spre evaluare, selecţie şi contractare şi având în vedere contextul competiţional al 

proiectelor, analiza criteriilor de eligibilitate se va realiza ulterior depunerii cererilor de finanţare, conform prevederilor 

Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor. Astfel, cererile de finanțare vor intra într-un sistem 

competitiv de verificare, evaluare și selecție, descris în secțiunea 2.1 din ghidul menţionat anterior.

Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările 

ulterioare, întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege (a se vedea mai jos), 

prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de 

asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă 

relevantă ori pe pieţe adiacente. 

Raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege se referă la următoarele situații:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori 

de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract 

încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari 

ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Prin intermediul unei persoanei fizice s-ar putea stabili relații de legătură între firmele analizate, dacă persoana fizică este în 

Incadrare 

IMM

77799 22.08.2016 Aurora SA 

Satu Mare

Unde se desfasoara activitati de cazare cu cod CAEN 5510 sa fie eligibil si codul CAEN  5610 pentru restaurante,aceasta 

fiind o activitate conexa activitatii de cazare.

Domeniile de activitate cuprinse in Diviziunea 56 - Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie nu sunt eligibile in 

cadrul acestui apel de proiecte.

Insa, daca restaurantul/ sala de evenimente este parte integranta din hotel/ structura de cazare, investitia asupra acestuia 

poate fi considerata eligibila.

Eligibilitate 

solicitant
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77799 22.08.2016 Aurora SA 

Satu Mare

Daca statul este actionar sau devine actionar intr-o firma privata pe durata derularii proiectului cu un procentaj de pana 

la 25%, proiectul sa poata fi derulat in continuare.

În cadrul acestui apel de proiecte , solicitantul este societate comercială  sau societate cooperativă  care se încadrează în 

categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban sau a  întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural. Încadrarea 

în categoria IMM-urilor se realizează  în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu 

modificările şi completările ulterioare.

Vă rugăm să consultaţi legea menţionată anterior, precum şi Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de 

Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibilă la 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/ro/renditions/native.

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot 

parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în 

condițiile stipulate de acesta. Excepții de la această regulă este şi 	criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea 

solicitantului în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), a cărui respectare este 

obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv. În conformitate cu art.  4^2,  alin. 3,  o 

întreprindere este considerată autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere parteneră, chiar dacă acest prag de 25% 

este atins sau depăşit de către următoarele categorii de investitori, cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, în sensul 

art. 4^4, individual sau în comun, de întreprinderea în cauză: 

 a) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, 

conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care 

investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi 

Incadrare 

IMM

77799 22.08.2016 Aurora SA 

Satu Mare

Sa poata fi accesate fonduri pentru turism pe masura 2.2 si in mediul rural in special pentru crearea de baze de 

agreement in vederea valorificarii superioare a apelor termale.

În mediul rural,  întreprinderile mijlocii non-agricole pot realiza investiţii în domeniile de activitate eligibile. Subliniem 

totodată faptul că activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze exclusiv domeniul de activitate eligibil al 

solicitantului. Vă rugăm consultaţi Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile.

Eligibilitate 

solicitant

77799 22.08.2016 Aurora SA 

Satu Mare

Dovada de la data depunerii cererii de finantare, a indeplinirii unor criterii/cerinte fara de care investitia nu ar putea fi 

dusa la indeplinire si care ar putea fi efectuata dupa semnarea contractului/acordului de finantare sub conditia 

suspendarii/rezilierii in caz de neindeplinire(scrisoare de confort in unele programe)

Acest apel de proiecte este organizat în cadrul axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 

mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor”  în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR). Analiza cererii de finanţare se realizeză în 

conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi anexele acestuia.

Eligibilitate 

solicitant

77799 22.08.2016 Aurora SA 

Satu Mare

In conditiile aplicarii noului Cod Civil sa poata fi atrase fonduri de la UE pentru edificarea de construcţii noi si pe 

terenurile pe care beneficiarul de fonduri are un contract de superficie pe o perioada de 20-25 ani.

Solicitanţii trebuie să dețină unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la momentul depunerii cererii de finanțare, 

precum și pe perioada de evaluare, selecție și contractare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății 

finale în cadrul proiectului):

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

concesiune (conform legislației în vigoare)  sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, 

dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare). 

•	Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de 

proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, 

împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune. 

Vă rugăm să consultaţi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor.

Investiții 

eligibile

77799 22.08.2016 Aurora SA 

Satu Mare

S-ar cuveni, in opinia noastra, o comunicare activa cu mediul de afaceri pentru asigurarea unui loc privilegiat turismului, 

bazat pe marele potential neexploatat al acestuia dar si pe efectele de propagare/multiplicare pe care stimularea acestui 

sector le-ar aduce in economia locala. De aceia consideram absolut necesara prevederea explicita ca domenii eligibile a 

codurilor CAEN specific hotelurilor si restaurantelor.

                  - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastucturilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor 

naturale si pentru cresterea calitaii serviciilor turistice.

- Propunem de asemenea ca in bugetul 2014-2020 de la UE sa fie cuprinse fonduri pentru modernizarea, extiderea si 

dotarea cu utilaje,echipamente, mobilier, a unitatilor de cazare si alimentatie publica existente.

 O multime de alte de alte ingradiri apar in accesarea de fonduri structurate de catre IMM-uri.

- Dovada de la data depunerii Cererii de finantare, a indeplinirii unor criterii/cerinte fara de care investitia nu ar putea fi 

dusa la indeplinire si care ar putea fi efectuata dupa semnarea contractului/acordului de finantare sub conditia 

suspendarii/rezilierii in caz de neindeplinire, indicatorii de solvabilitate sa se introduca dupa  finalizarea investitiei.

- Scrisoare de confort in unele programe

Pentru operaţionalizarea implementării Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” – 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016, a fost identificată lista domeniilor CAEN care 

contribuie direct la creșterea competitivității economice. Vă rugăm să consultaţi Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate 

eligibile.

Domeniile de activitate cuprinse in Diviziunea 56 - Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie nu sunt eligibile in 

cadrul acestui apel de proiecte.

Insa, daca restaurantul/ sala de evenimente este parte integranta din hotel/ structura de cazare, investitia asupra acestuia 

poate fi considerata eligibila.

Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției ,	cuprinde indicatorul Rata solvabilităţii general.

	Propunerea dumneavoastră nu se acceptă. Pentru o scrisoare de confort angajantă, băncile trebuie să facă în aşa fel analiza, 

încât să emita documentul cu un angajament pe termen mediu, ştiut fiind faptul că, de la momentul eliberării scrisorii, 

(respectiv depunerea cererii de finanţare) şi până la implementarea unui proiect (implicit acordarea unui credit) apare un 

decalaj de minim câteva luni. Atunci când solicitanţii obţin acea scrisoare de confort, chiar angajantă, la momentul depunerii 

cererii de finanţare, la momentul implementării, obţinerea creditului va însemna o altă analiză. Pot apărea modificări pe 

Investiții 

eligibile

77799 22.08.2016 Aurora SA 

Satu Mare

S-a constatat o discriminare in punctajele acordate pentru mediul urban si mediul rural, nu suntem impotriva dezvoltarii 

mediului rural insa consideram ca si in aceasta situatie trebuie sa existe alocari speciale pentru mediul rural si mediul 

urban.

Grila de evaluare tehnică şi financiară nu punctează diferit mediul rural şi mediul urban.  

În cadrul priorităţii de investiţii 2.2, locul de implementare a proiectului este situat  :

-o	 în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole,

-o	 în mediul rural pentru  întreprinderile mijlocii non-agricole

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.  În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Precizăm că s-a asigurat complementaritatea cu PNDR care va sprijini IMM-urile agricole din mediul urban şi rural, precum şi 

microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din mediul  rural. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

finanţează întreprinderi agricole . Vă rugăm să consultaţi http://www.afir.info.

ETF
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77799 22.08.2016 Aurora SA 

Satu Mare

De asemenea sa fie alocate fonduri separat pentru activitatea de productie, separate pentru activitatea de prestari 

servicii.

Fondurile nu pot fi alocate pe tipul de activitate economică, ci pe prioritate de investiţii. Eligibilitate 

solicitant

77799 22.08.2016 Aurora SA 

Satu Mare

Propunem ca, pentru obtinerea unui credit in vederea contributiei proprii sa se poata ipoteca la banca sau la alte 

instituitii financiare, imobilul care face obiectul proiectului de modernizare, extindere, dotare, de la momentul aprobarii 

proiectului si inaintea semnarii contractului, deoarece noi trebuie sa facem dovada cofinantarii (aceasta fiind o suma 

substantiala) inaintea semnarii contractului de finantare.

În conformitate cu Articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Caracterul durabil al operațiunilor 

(1) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se 

rambursează dacă, în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele 

privind ajutorul de stat, după caz, face obiectul uneia dintre următoarele: 

(a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program; 

(b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau 

unui organism public; 

(c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea 

obiectivelor inițiale ale acesteia. 

Sumele plătite în mod necuvenit pentru operațiune sunt recuperate de statul membru proporțional cu perioada pentru care 

cerințele nu au fost îndeplinite. 

Statele membre pot reduce la trei ani perioada limită stabilită la primul paragraf în situații care vizează menținerea 

investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri. 

(2) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se 

rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este 

delocalizată în afara Uniunii, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM. În cazul în care contribuția din partea 

fondurilor ESI ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se înlocuiește cu termenul-limită aplicabil conform normelor 

privind ajutorul de stat.

Pentru ca AMPOR să se asigure asupra durabilității investiției, unul dintre criteriile de eligibilitate se referă la situația juridică 

a imobilului asupra căruia se realizează investiția. Astfel în conformitate cu Ghidul Solicitantului- Condiții generale de 

accesare a fondurilor imobilul aferent proiectului, care implică execuţia de lucrări de construcţii, îndeplineşte cumulativ, 

Eligibilitate 

solicitant

77807 22.08.2016 GREENTEK 

LED 

LIGHTING

In urma analizei Ghidului solicitantului aferent P.I. 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie 

si dezvoltarea serviciilor”, publicat spre consultare publica pana la data de 24.08.2016, in calitate de posibili beneficiari ai 

unui proiect finantabil in cadrul acestui program, am constatat lipsa codului CAEN 2740 „Fabricarea de echipamente 

electrice de iluminat” din lista activitatilor eligibile. Consideram ca aceasta lipsa impiedica aplicarea tratamentului egal 

pentru toti agentii economici din Romania. Deasemenea, va rugam sa aveti in vedere ca activitatea anterior mentionata 

este una de productie a unor bunuri utilizate in mod frecvent de intreaga populatie. Mai mult decat atat, productia de 

sisteme de iluminat eficiente energetic (cu LED), care vin in sprijinul dezvoltarii durabile,este intens incurajata la nivelul 

Uniunii Europene.

Va rugam sa analizati observatia noastra si sa introduceti si codul CAEN 2740 in lista de coduri eligibile, astfel incat sa fie 

posibila depunerea unui proiect care vizeaza dezvoltarea unei societati comerciale pentru productia de sisteme de 

iluminat eficiente energetic.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.
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77811 22.08.2016 Tiberiu 

Ganesu 

(Prodex 

General)

Conform ghidului solicitantului varianta consultativa publicat pe site-ul inforegio.ro, pagina 16, punctul 3.2. Eligibilitatea 

solicitantului, subpunctele 3 si 4:

3. Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această 

perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

4. Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 

exerciții financiare încheiate.

Va rugam sa eliminati aceste conditii de eligibilitate deoarece impiedica beneficiarii eligibili sa isi dezvolte si alte activitati 

secundare, generatoare de venit, inafara de cele deja existente care nu mai necesita investitii.

Suntem absolveti ai ASE Bucuresti , facultatea de Turism si Alimentaie Publica, dupa absolvire primind brevet de Manager 

in Turism. Am lucrat la IHR Mangalia din 1982  pana in 1992, in ultimi patru ani  ca director. 

Firma noastra functioneaza din 1994. Am desfasurat activitati  turistice pana in 1996 in cadrul  firmei  noastre.In present 

firma noastra este impiedicata / DISCRIMINATA de  subpunctele 3 si 4 , pagina 16, punctul 3.2. ELIGIBILITATEA 

SOLICITANTULUI sa acesezese aceasta finantare.

Negociem cumpararea unui hotel si baza de tartament pe litoral care necesita investitii pentru aducerea lor  la 

standaradele actuale . Investitia se ridica la sume foarte mari de ordinul milioanelor de euro,  pe care bancile comerciale 

nu sunt dispuse sa o finanteze ca suma si perioada de rambursare mai mare de 10 ani.

Un ajutor nerambursabil este esential pentru aceasta afacere , in conditiile in care cereti trei ani de vechime de activitate 

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77813 22.08.2016 Ciuciudau 

Gheorghița

Completarea listei domeniilor de activitate eligibile cu următoarele clase CAEN: 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

77843 22.08.2016 SC RECLAMA 

LOGISTIC SRL

Vă rugăm să nu restricţionaţi accesul IMM la aceasta prioritate de investiţie şi să permiteţi depunerea de dosare de cereri 

şi din partea unor IMM-uri ce îşi desfăşoară activitatea în alte domenii precum comerţ.

Pentru a atinge obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar investițiile implementate de către IMM-

urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate. În cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate au fost identificate 10 sectoare economice: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, 

Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea 

alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie (agricultură, 

silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii. Vă rugăm să consultați Strategia Națională de 

Competitivitate, precum și   Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru operaţionalizarea implementării Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” – 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016, a fost identificată lista domeniilor CAEN care 

contribuie direct la creșterea competitivității economice. 

De asemenea, precizăm că la întocmirea Anexei  2 - Lista domeniilor de activitate eligibile a Ghidul solicitantului - Condiții 

Lista CAEN

77846 22.08.2016 Asociația 

Producătorilo

r de 

Ambalaje din 

România

Pe baza fundamentării pe care o găsiți în documentul atașat, vă solicităm să reanalizați codurile CAEN înscrise În Anexa 2 

– Lista domeniilor eligibile, și să includeți codurile CAEN referitoare la industria tipografica astfel: 

 

1721   Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

1729   Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

1811   Tiparirea ziarelor 

1812   Alte activitați de tiparire n.c.a.

1813   Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814   Legătorie și servicii conexe 

În speranța că industria poligrafică românească vor găsi un sprijin real în dumnavoastră și în direcția pe care o conduceți, 

vă mulțumim anticipat.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.
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77889 22.08.2016 Liviu Sav 

(InfoCredit)

Consider ca este necesara introducerea urmatoarelor grupe de coduri CAEN: 172, 206, 222, 231, 233, 236, 237, 239, 251, 

256, 257, 329, 331, 332, 412, 421, 422, 431, 432, 433, 439, 521, 532, 802, 812, 813 in Anexa 2- Lista domeniilor de 

activitate eligibile.

Aceasta propunere se bazeaza pe faptul ca firmele din Romania care activeaza pe aceste coduri CAEN au avut de-a lungul 

anilor o contributie semnificativa la bugetul de stat prin plati de taxe, impozite si contributii. Mai mult, aceste IMM-uri 

cumuleaza un numar semnificativ de angajati, prin urmare dezvoltarea lor este una extrem de importanta pentru 

economia Romaniei.

In plus, intreprinderile mici si mijlocii care activeaza in aceste domenii, sunt discrimitate prin comparatie cu 

microintreprinderile din aceleasi domenii, deoarece microintreprinderile pot fi finantate prin POR 2.1.A pentru investitii 

in domenii excluse de la finantare pe POR 2.2. Astfel, intreprinderile mici si mijlocii ar fi impiedicate de la 

retehnologizarea activitatii prin utilizarea finantarilor nerambursabile ceea ce va duce la noi discutii cu privire la 

gestionarea fondurilor europene.

In conditiile in care codurile CAEN mentionate la pct. 1 sunt considerate mai putin importante sau neprioritare in 

comparatie cu cele prevazute in ghidul consultativ, va propun sa introduceti in Anexa 4 – Grila de evaluare tehnica si 

financiara, un criteriu nou de departajare similar cu POR 2.1.A (Anexa 4, criteriu 1.1), pentru a prioritiza codurile CAEN 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

77939 22.08.2016 Steluța 

Enache

Va rugam sa ne precizati daca modernizarea unui corp de cladire ce apartine unei unitati hoteliere, scos in acest moment 

din circuit turistic, se considera a fi investitie initiala, respectiv extindere a capacității unei unități existente, prin 

creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție.

Mentionam ca restul unitatii hoteliere se afla in circuit turistic.

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în 

active corporale și necorporale legată de :

•	crearea unei unități noi. Nu este obligatoriu ca investiția să presupună construirea unui nou spațiu, pentru a fi considerată 

”investiție inițială legată de crearea unei noi unități”. Spre exemplu, simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în 

scopul demarării activității economice vizate prin proiect, poate fi considerată investiție inițială.

•	extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea 

fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea 

sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

•	diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. 

Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate

Investiții 

eligibile

77947 22.08.2016 Raluca 

Frohlich

De 4 ani am infiintat o firma in domeniul productiei sistemelor de aer, in orasul Hunedoara. Ne dorim sa dezvoltam si mai 

mult firma si sa aplicam pentru fonduri europene cu un proiect ce presupune cresterea capacitatii de productie, 

eficientizarea muncii, crearea de noi locuri de munca si angajarea de personal calificat/necalificat nou. 

Am citit “Ghidul solicitantului pentru extinderea capacitatii de productie si dezvoltarea serviciilor din intreprinderile mici 

si mijlocii” si am urmatoarele observatii:

-	Judetul Hunedoara este inclus in Regiunea VEST, ce va avea finantare 55% - 45%: Judetul Hunedoara este unul dintre 

cele mai sarace judete din tara. In cadrul Regiunii Vest, judetele au urmatoarele rate de somaj: Timis 1.24%, Arad 2.26%, 

Caras 3.30% si Hunedoara 4.52% % (Date statistice ANOFM la 31.05.2016). Valoarea statistica arata insa foarte bine, 

comparativ cu realitatea din judet. Complexul Energetic Mintia – Petrosani se va inchide incepand cu acest an, pierzandu-

si locurile de munca in prima faza aprox. 1000 oameni, dar in final vor fi in total circa 5000 oameni. 

-	Din pacate nu se poate pune in aceeasi categorie orase precum Hunedoara/Deva/Petrosani/Caras-Severin/Resita cu 

Timisoara sau Arad (si imprejurimile). In Timisoara/Arad vin foarte multi investitori straini, care investesc sume mari, 

creaza multe locuri de munca si platesc salarii peste media nationala. In Hunedoara, situatia locurilor de munca si a 

salariilor este diferita. Nu exista foarte multe locuri de munca, salariul mediu sunt un pic peste salariul minim pe 

economie. Nu avem foarte multi investitori. Si din pacate, unele start-uri (hale de productie, call center, …) s-au inchis la 

2-3 luni de la deschidere.

Referitor la solicitarea de majorare a procentajului pentru schema de ajutor de stat, precizăm că acesta a fost stabilit de 

Comisia Europeană care  a aprobat Harta intensităţilor maxime a ajutorului de stat regional 2014-2020 pentru România în 

conformitate cu prevederile noilor Liniilor directoare privind ajutorul de stat regional adoptate de Comisie în iunie 2013.

Regiunea Vest va înregistra un nivel mai redus (cu 15%) faţă de nivelul anterior deoarece PIB-ul său/locuitor a crescut şi este, 

actualmente, mai puţin defavorizată în raport cu media comunitară.

Alocare

77947 22.08.2016 Raluca 

Frohlich

In Lista domeniilor de activitate eligibile lipsesc foarte multe coduri CAEN, in special din domeniul productiei. Din 

Diviziunea 25 “Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii” nu este 

mentionat niciun cod CAEN

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Propunem modificarea definitiei diversificarii astfel:

• Diversificarea producției unei unități existente prin produse /servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în 

unitate, în domeniile cu potențial competitiv, identificate conform SNC.

Se va realiza, prin această modificare, corelarea cu prevederile Cap. 1.2 - Care este obiectivul specific al axei prioritare și 

al priorității de investiții:

”În acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, 

identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii”.

Întrucât prin Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă  în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat nu se impun condiții limitative cu privire la 

experiența într-un anumit domeniu, diversificarea fiind definita (mai mult sau mai puțin) ca nou cod CAEN nu consideram 

că cerințele impuse prin ghidul solicitantului cu privire la această cerință răspund unei economii de piață competitive 

(încurajând IMM-urile cu rezultate dovedite in domeniu).

Definirea investiţiei iniţiale este în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat .

Ajutor de 

stat regional; 

Investiții 

eligibile

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Vă rugăm să clarificați că:

-	sintagma extinderea capacității se referă inclusiv la creșterea calității serviciilor prestate/produselor furnizate de 

beneficiar;

-	sintagma creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu se referă, inter alia, la creșterea încasărilor sau la creșterea 

numărului de clienți (fără ca această creștere a încasărilor/numărului de clienți să fie condiționată de creșterea volumului 

fizic de servicii prestate/produse furnizate).

De exemplu:  în cadrul unităților hoteliere, prin modernizarea infrastructurii de cazare (înlocuire mobilier, 

renovare/modernizare camere etc.):

-	se extinde capacitatea respectivelor unități hoteliere de a presta servicii de o calitate îmbunătățită;

-	se crește volumul serviciilor prestate, de respectivele unități hoteliere, prin creșterea gradului de ocupare, ceea ce 

înseamnă o creștere a numărului de clienți deserviți și/sau o creștere a încasărilor și/sau accesarea unor alte piețe (clienți 

mai exigenți).

Se va realiza, prin această modificare, corelarea cu prevederile Cap. 1.2 -  Care este obiectivul specific al axei prioritare și 

al priorității de investiții:

“Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de 

Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja 

existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

Investiții 

eligibile

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Dacă dintre proiectele depuse în primele două luni ale apelului, sunt aprobate proiecte care acoperă toată alocarea 

financiară disponibilă, însă, ulterior, în etapa de contractare rezultă economii din alocarea financiară (prin nesemnarea 

tuturor contractelor de finanțare), vă rugăm să detaliați mecanismul de  selectare a proiectelor, ce vor fi finanțate din 

aceste economii.

În acest caz, vă rugăm să clarificați dacă după primele două luni ale apelului, se va suspenda procesul de depunere a 

cererilor (pentru a se evalua cererile depuse și pentru a se stabili care este alocarea financiară disponibilă) sau dacă acest 

proces va continua pe parcursul celorlalte 4 luni (în lunile 3-6).

În cazul în care se are în vedere suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanțare, propunem ca această 

suspendare să se producă doar la momentul în care valoarea solicitată a proiectelor reprezintă 150% din alocarea 

financiară disponibilă, pentru a se putea crea o listă de rezervă, care să permită o eventuală contractare ulterioară 

rapidă.

Vă rugăm sa precizați, de asemenea, dacă se are în vedere o supracontractate de 120%.

Acest mecanism va avea ca efect accelerarea procesului de contractare și de absorbție.

Mecanismul de selectare a proiectelor este prezentat în Ghidul solicitantului.

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Va rugam să specificați cum vor fi evaluate cererile de finanțare depuse de fosti beneficiari de fonduri europene, pentru 

perioada de programare 2007-2013, pentru care perioada de monitorizare a expirat/sau nu. 

Concret in ce condiții un beneficiar, care a implementat un proiect de construcție si dotare hală industriala prin POS CEE 

axa 1, poate depune o aplicație în cadrul POR 2.2 pentru extinderea acestei hale (CAEN identic).

Va rugam să detaliați, conform ținând cont de cerințele Regulamentului.

Conform art. 8 alin 1 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii 

de ajutoare compatibile cu piața internă  în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat:

”Pentru a stabili dacă pragurile de notificare de la articolul 4 (din Regulament) și intensitățile maxime ale ajutoarelor 

prevăzute la capitolul III (din Regulament)   sunt respectate, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de 

stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor”.

Informaţiile solicitate de dvs. au fost clarificate în Ghidul Solicitantului, cap. 2.7.	Ajutorul de stat. Eligibilitate 

solicitant
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77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Propunem modificarea acestui criteriu astfel:

Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate cu potențial competitiv, identificate conform SNC, așa cum 

sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific. De modificat si corelat Anexa 2 cu SNC. Propunem includerea in Anexa 2 a 

tuturor CAEN din SNC.

Se va realiza, prin această modificare, corelarea cu prevederile Cap. 1.2 - Care este obiectivul specific al axei prioritare și 

al priorității de investiții:

”În acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, 

identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii.”

În forma aprobată de CE a POR în iunie 2015, se menționează: se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea 

în domeniile competitive, identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la 

aceste domenii.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016. 

Lista CAEN

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Propunem:

Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă de cel puţin 2 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de 

finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 

lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Considerăm că este restrictivă referința la activitatea în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție, prin raportare tocmai la 

mențiunea din Cap. 1.2 , care stabilește că vor fi sprijinite și IMM-urile care intenționează să își adapteze activitatea la 

domeniile cu potențial competitiv (conform SNC). Or, în condițiile în care adaptarea, în cazul acestor societăți, va 

presupune tocmai întreprinderea unor noi activități, mențiunea de la Cap. 1.2 este contrazisă de modul de formulare a 

condiției de eligibilitate citate (în fapt, acele societăți care s-ar adapta la domeniile cu potențial competitiv, prin 

întreprinderea unor noi activități, ar fi descalificate).

In plus, restricția privind domeniul de investitie vizat de investiție, reduce investitia initiala doar la extinderea capacitatii 

de productie existente si nu este conform definitiei investitiei initiale propuse de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 

Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă  în aplicarea 

articolelor 107 și 108 din tratat). 

Mai mult această cerință este în contradicție și cu definiția investiției inițiale de la secțiunea 1.6 (pag. 5), pct. 3 – 

“Diversificarea producției unei unități existente prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în 

unitate”.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Propunem modificarea acestui criteriu astfel:

Solicitantul a obținut venituri din exploatare în fiecare din ultimele 2 exerciții financiare încheiate.

Pentru o companie ce desfășoară activități în mai multe CAEN, cum vor verifica evaluatorii care sunt veniturile din 

exploatare aferente CAEN vizat de investiție?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Propunem modificarea acestei conditii astfel:

După etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, 

dovada unei linii/contract de credit/scrisoare de confort angajanta emise de bancă/instituţie financiar bancară, contract 

de împrumut de la asociați/întreprinderi asociate).

Instrumentele acceptate in perioada anterioara de programare aferentă fondurilor structurale (POS CCE axa 1, POR) 

(scrisoare de confort angajanta),  respectiv instrumentele acceptate în schemele de ajutor de stat finanțate integral din 

bugetul de stat (contract de împrumut de la asociați /întreprinderi asociate -  HG 807/2014), ar permite o mai mare 

flexibilitate, precum și costuri reduse pentru solicitanții de finanțare, lărgind astfel accesul și competiția pentru fondurile 

alocate prin POR 2.2.

În cadrul priorităţii de investiţii 2.2, dovada capacităţii financiare se va demonstra, în etapa precontractuală (extras de cont 

bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară). Dovada capacității financiare 

trebuie să acopere cel puțin valoarea contribuției proprii totale a solicitantului (contribuţia proprie la valoarea eligibilă a 

proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi resursele financiare necesare implementării 

optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.).

Dovada capacității financiare se poate demonstra prin contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului ( contract de 

împrumut de la asociați/întreprinderi asociate) care se va reflecta în contul bancar al societăţii. Prezentarea unui contract de 

împrumut fără a demonstra existenţa sumei în contul societăţii sau în contabilitatea societăţii (aport la capital) duce la 

respingerea proiectului. 

Referitor la scrisoarea de confort angajantă menţionăm următoarele: Angajamentul oferit de către bancă prin emiterea unei 

scrisori de confort poate fi condiţionat de îndeplinirea unor anumite obligaţii de către solicitant (obţinerea finanţării 

nerambursabile solicitate de către debitor, constituirea garanţiilor promise, lipsa unor litigii majore ce ar putea afecta 

Depunere CF-
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77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Propunem modificarea astfel:

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost 

dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

Potrivit art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, existența sau inexistența efectului stimulativ este raportată la 

momentul depunerii cererii de ajutor de stat, și nu la semnarea contractului de finanțare: “Se consideră că ajutoarele au 

un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat statului membru în cauză o cerere

de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă.”

În contextul economic actual din ce în ce mai multe companii private realizează investiții noi justificate de anumite 

oportunități de piață apărute la un moment dat. Datorită perioadei relativ lungi dintre depunerea aplicației și semnarea 

contractului de finanțare (6-12 luni), menținerea formulării propuse în ghid ar putea conduce la situația în care, după 

semnarea contractului de finanțare, anumite planuri de afaceri să nu mai fie oportune. 

Menționăm că toate apelurile derulate în anul 2015 cadrul POC Axa 1, au permis demararea proiectului după depunerea 

cererii de finanțare, cu respectarea procedurilor de achiziții impuse prin Ghidul Solicitantului.

În cadrul prezentului apel de proiecte nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. A fost începută execuția 

lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

Ajutor de 

stat regional

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Vă rugăm să clarificați 

1.	modalitatea de calcul a datei de la care se consideră cei cinci ani (data semnării unui contract de finanțare anterior/data 

emiterii unui acord de finanțare/ data ultimi plați etc);

2.	modalitatea de CUMUL avută in vedere, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 

iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă  în aplicarea articolelor 107 și 108 

din tratat.

În susținerea acestei interpretări, vă rugăm să aveți în vedere, prin analogie, dispozițiile art. 3 alin. (4) din Regulamentul 

(UE) nr. 1407/2013: “Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de 

aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele 

de minimis se plătesc întreprinderii respective.”

Criteriul de eligibilitate a fost introdus în vederea eliminării dublei finanţări. Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a 

mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de 

activităţi.Momentul la care ne raportăm este data depunerii cererii de finanţare.

Modalitatea de cumul a fost detaliată în Ghidul solicitantului, cap. 2.7.	Ajutorul de stat.

Ajutor de 

stat regional

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Vă rugăm să clarificați modul de interpretare/aplicare a dispozițiilor citate.

Propunem introducerea ca și cheltuieli eligibile și a serviciilor de consultanță în vederea internaționalizării, așa cum sunt 

descrise în Programul Operațional Regional aprobat de CE, pag. 67 și anume:

“POR propune şi intervenții pentru a sprijini accesul la piețele internaționale, prin măsuri de internaționalizare care nu se 

limitează doar la participarea la târguri sau misiuni comerciale, ci sunt combinate cu acțiuni legate de modelarea afacerii, 

precum cunoaşterea pieţelor unor terțe țări, adaptarea produselor / serviciilor pentru anumite piețe, etc..”

Conform mențiunii de la pag. 21, sunt investiții finanțabile prin ajutor de minimis doar:

-	certificarea produselor, serviciilor, proceselor;

-	certificarea sistemelor de management;

-	investiții specifice procesului de internaţionalizare.

În schimb, potrivit enumerării de la pag. 24-25, următoarele categorii de cheltuieli eligibile sunt finanțabile prin ajutor de 

minimis:

a)	cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

b)	cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (cele enumerate la pag. 21);

c)	cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare;

d)	cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.

Vă rugăm să clarificați dacă pentru cheltuielile menționate la lit. a), c) și d) se va acorda o finanțare cu intensitatea de 

90% (specifică ajutorului de minimis), cu toate că activitățile aferente acestor cheltuieli nu se regăsesc în enumerarea 

A nu se confunda noţiunea de investiţie cu categoria de cheltuieli eligibile. Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu 

eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a 

proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile. Pentru componenta 

finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în 

concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și secțiunea 2.7.1 ”Ajutorul regional pentru 

investiții”). Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de locul de implementare a proiectului 

(regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv 

încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici și mijlocii). Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, 

contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10%, ținând cont totodată de 

plafonul de minimis aplicabil (a se vedea și secțiunea 2.7.2 ”Ajutorul de minimis”).Noile prevederi, precum şi clarificări în 

acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Anexa 4

Criteriul 1.2.b. Activități de certificare a cel puțin unui sistem de management

Propunem fie eliminarea acestui criteriu, fie înlocuirea acestui criteriu cu următorul:

Solicitantul deține deja cel puțin un sistem de management certificat – 4 puncte.

În forma propusă pentru acest criteriu, sunt, în fapt, penalizați tocmai operatorii economici diligenți, care au 

implementat deja cel puțin un sistem de management certificat, plătit din fonduri proprii.

Considerăm că această discriminare este nejustificată, cu atât mai mult cu cât operatorii economici care intenționează să 

implementeze, prin proiect, activități de certificare, sunt oricum favorizați prin faptul că li se va rambursa 90% din 

costurile eligibile aferente acestor activități. Astfel, nu se mai justifică și punctarea suplimentară a proiectelor depuse de 

acești operatori.

Conform  POR 2014-2020, activitățile sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează şi activităţile specifice 

procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor 

tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc), activităţi privind 

parcurgerea procesului de certificare națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc.  

Aceste  prevederi trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară. Este opțională includerea, în proiect, a 

activităților finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. Certificare produs, sisteme de management al calității, internaționalizare). 

Cheltuielile cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor, precum şi cheltuielile cu activități de 

certificare/recertificare a sistemelor de management sunt eligibile şi vor fi punctate corespunzător.

ETF
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77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Anexa 4

Criteriul 1.2.c. Activități de certificare a unui produs/serviciu/proces.

Propunem eliminarea acestui criteriu.

În forma propusă pentru acest criteriu, sunt, în fapt, penalizați tocmai operatorii economici diligenți, care au certificat 

deja, din fonduri proprii, cel puțin un produs/serviciu/proces certificat.

Considerăm că această discriminare este nejustificată, cu atât mai mult cu cât operatorii economici care intenționează să 

implementeze, prin proiect, activități de certificare, sunt oricum favorizați prin faptul că li se va rambursa 90% din 

costurile eligibile aferente acestor activități. Astfel, nu se mai justifică și punctarea suplimentară a proiectelor depuse de 

acești operatori.

De asemenea, acest criteriu penalizează și acei operatori economici care au produse/servicii/procese pentru care nu 

există, pe piață, certificare (în fapt, respectivele proiecte sunt lipsite de posibilitatea de a primi cele 3 puncte acordate 

pentru acest criteriu).

Conform  POR 2014-2020, activitățile sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează şi activităţile specifice 

procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor 

tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc), activităţi privind 

parcurgerea procesului de certificare națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc.  

Aceste  prevederi trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară. Este opțională includerea, în proiect, a 

activităților finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. Certificare produs, sisteme de management al calității, internaționalizare). 

Cheltuielile cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor, precum şi cheltuielile cu activități de 

certificare/recertificare a sistemelor de management sunt eligibile şi vor fi punctate corespunzător. În cadrul Anexei 4 - Grila 

de evaluare tehnică și financiară, activităţile menţionate anterior se punctează doar dacă sunt realizate ca urmare a realizării 

investiției.

ETF

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Propunem modificarea criteriului:

Media anuală a cifrei de afaceri a solicitantului, calculată în ultimii trei ani fiscali încheiați (i.e. pentru care au fost depuse 

situațiile financiare) reprezintă min. 10% din finanțarea nerambursabilă solicitată.

Pentru fiecare 10 puncte procentuale peste limita de 10% a mediei anuale a cifrei de afaceri a solicitantului, calculată în 

ultimii trei ani fiscali încheiați (i.e. pentru care au fost depuse situațiile financiare), se

acordă câte 1 punct, în limita a maximum 9 puncte. 

Considerăm că este restrictivă referința la activitatea în domeniul vizat de investiție, prin raportare tocmai la mențiunea 

din Cap. 1.2 , care stabilește că vor fi sprijinite și IMM-urile care intenționează să își adapteze activitatea la domeniile cu 

potențial competitiv (conform SNC). În condițiile în care adaptarea, în cazul acestor societăți, va presupune tocmai 

întreprinderea unor noi activități, mențiunea de la Cap. 1.2 este contrazisă de modul de formulare a criteriului în cauză 

(în fapt, acele societăți care s-ar adapta la domeniile cu potențial competitiv, prin întreprinderea unor noi activități, ar fi 

depunctate, pentru că nu au desfășurat activitate în noile domenii).

De asemenea referința la veniturile din exploatare este irelevanta in condițiile in care aceste venituri includ și poziția Alte 

venituri din exploatare, poziție care cuprinde: Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati, Venituri din donatii si 

subventii primite, Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital, Venituri din subventii pentru investitii, Alte 

venituri din exploatare. Aceste venituri in cele mai multe cazuri sunt cu caracter exceptional in activitatea curenta a 

firmei si nu demonstrează performanța operațională a solicitantului.

Criteriile/subcriteriile de evaluare tehnica si financiara respective au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in 

acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific

ETF

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Anexa 4

Criteriul 2.3. Calitatea planului de afaceri. Vă rugăm să explicitați modul de punctare (ex. grila de la POS CCE 2014).

Propunem modificarea modului de punctare pe fiecare subcriteriu, prin acordarea unor punctaje descrescatoare (maxim 

5, minim 1 spre exemplu) și explicarea fiecărui punctaj în parte (ce informații trebuie să apară în plan pentru fiecare 

subcriteriu pentru obtinerea punctajului maxim, a punctajelor intermediare si a punctajului minim).Modalitatea de 

punctare care apare în grilă la acest criteriu lasă loc la interpretări si este subiectivă.

Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţă şi care reflectă într-o manieră accesibilă ideea de 

afaceri şi evoluţia acesteia în timp. Rolul său este de a demonstra că afacerea merită finanţată . Implementarea lui înseamnă 

control şi adaptare în funcţie de evoluţia reală. Acest control exercitat de-a lungul derulării afacerii va viza toate elementele 

critice ale societăţii (stocurile, costurile de producţie, controlul calităţii, vânzările, plăţile efectuate, etc.). În cadrul planului 

de afacere sunt detaliate aspectele financiare, costurile , obiectivele de investitii, previziunile de vanzari.  Dimensiunea şi 

tipul informaţiilor financiare necesare într-un plan de afaceri depind foarte mult de stadiul de dezvoltare în care se află firma 

şi de obiectivele urmărite prin planul de afaceri. Planificarea financiară nu poate lipsi din nici un plan de afaceri. Acest proces 

dă posibilitatea identificării cu claritate a disfuncţiilor. 

Precizăm că societatea, în vederea obţinerii unui punctaj maxim, are obligaţia de a întocmi şi depune un proiect fezabil, 

corect şi riguros elaborat, respectând documentaţia necesară şi indicaţiie prezentate privind completarea fiecărei secţiuni din 

Cererea de finantare, precum şi din celelalte anexe ale Ghidului solicitantului (Planul de afaceri, Macheta financiară).

ETF

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

Anexa 4

Criteriul 2.3. Calitatea planului de afaceri

Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse 

verificabile (cel puțin 3 surse).

Propunem modificarea subcriteriului astfel:

Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse 

verificabile (cel puțin 1 sursă), sau explicarea termenului de cel putin 3 surse (minim trei surse de informatii pentru toate 

cheltuielile si veniturile prognozate sau minim trei surse pe fiecare cheltuiala si venit prognozat)

 

De asemenea vă rugăm să precizați ce înseamnă surse verificabile? Pentru prognozarea cheltuielilor și veniturilor de 

operare considerăm că este de ajuns fundamentarea inputurilor utilizate in analiză prin menționarea unei singure surse, 

mai ales că în anumite cazuri nici nu este posibilă o fundamentare bazată pe trei surse (în cazul cheltuielilor cu salariile, a 

cheltuielilor cu utilitățile unde spre exemplu cum este cazul energiei electrice exista un singur operator pe regiune).

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.
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(Relians)

Vă rugăm să detaliați modalitatea de acordare a punctajului, pentru criteriile 3.1 și 3.2.

Având în vedere că pentru aceste criterii sunt stabilite plafoane maxime pentru punctaje, și nu un număr fix de puncte, 

este necesară detalierea modului în care se vor acorda respectivele punctaje, pentru a evita aplicarea discriminatorie și 

netransparentă a acestor criterii.

La subcriteriile 2.3, 3.1, 3.2, se acordă punctaje în limita maximă aferentă unei opțiuni, în funcție de măsura în care cererea 

de finanțare răspunde cerinței ce face obiectul respectivei opțiuni. De exemplu, referitor la criteriul 3 ”Respectarea 

principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea” din grila de evaluare tehnică și 

financiară, se punctează în funcție de domeniul de activitate în care se propune investiția, dar și de condițiile în care se 

desfășoară procesul de producție/ prestare servicii, oportunitățile de implementare a măsurilor de îmbunătățire a calității 

mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice sunt variate. Scopul evaluării investițiilor din acest punct de 

vedere este tocmai acela de a identifica și puncta în consecință acele proiecte cu potențial crescut de promovare a 

principiilor de dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, de gen și nediscriminare. În acest sens, aprecierea măsurii în care 

proiectul contribuie la implementarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței 

energetice se va realiza în contextul evaluării tehnice și financiare și doar în baza unei cereri de finanțare complete. 

Acordarea punctajelor în cazul subcriteriilor în care grila menționează un plafon maxim, nu este legată de ponderea valorică 

ETF

77968 22.08.2016 Ovidiu Rata 

(Relians)

De introdus un criteriu privind nivelul de inovare a proiectului:

1.3. Nivelul de inovare al proiectului:

-	Proiectul implementează/contribuie la implementarea de tehnologii moderne cu o vechime de maximum 3 ani 

certificată de producător – 4 puncte;

-	Proiectul implementează/contribuie PARȚIAL la implementarea de tehnologii moderne cu o vechime de maximum 3 ani 

certificată de producător – 2 puncte.Conform Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 – Condiții generale pentru accesarea 

fondurilor, unul dintre mijloacele de realizare a obiectivului general al POR 2014-2020 îl constituie valorificarea 

potențialului de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Astfel, considerăm oportună, în vederea asigurării corelării cu GS – Condiții generale, punctarea suplimentară a acelor 

proiecte, care își propun implementarea/contribuția la implementarea de tehnologii moderne.

AMPOR a revizuit Anexa  4-Grila de evaluare tehnică şi financiară. Noile modificări vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului 

specific.

Precizăm totuşi că acest aspect a fost atins prin includerea indicatorului  de proiect ce face obiectul monitorizării 

implementării investiției,  propus prin proiect și care se referă la Realizarea unei investiții inițiale.

ETF

78017 22.08.2016 Adrian 

Moraru

Va rog sa ne specificati daca legaturile intre intreprinderi pot fi realizate prin persoane fizice cu diferite grade de rudenie. 

In speta firma care doreste sa aplice pentru un proiect pe masura 2.2. are un asociat unic persoana fizica. Acest asociat 

are un frate si un verisor, care au fiecare cate o firma unde sunt asociati unici. 

Toate firmele activeaza pe aceeasi piata.

Pot fi considerate firme legate sau nu?

Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările 

ulterioare, întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege (a se vedea mai jos), 

prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de 

asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă 

relevantă ori pe pieţe adiacente. 

Raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege se referă la următoarele situații:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori 

de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract 

încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari 

ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Subliniem faptul că existența unor legături de familie între persoanele fizice analizate este considerată suficientă pentru a 

determina că acestea acționează de comun acord (acest aspect este menționat în Ghidul CE privind definirea IMM-urilor, 

revizuit în 2015). De asemenea, prezența acelorași persoane fizice în acționariatul mai multor întreprinderi ar putea conduce 

Incadrare 

IMM

78036 22.08.2016 Daniel 

Moisan -

MANTRANSB

N

Propunere de modificare a Anexei 2 -Lista domeniilor de activitate eligibile: 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78039 22.08.2016 Ionuț 

Mateescu (SC 

MATION SRL)

Va rugam a include in cadrul Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 2 

”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și 

extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (arhiva cu anexe) - CONSULTARE PUBLICA 

urmatoarele propuneri:

-introducerea Codului CAEN   2511 - confectii metalice care a fost scos din lista codurilor eligibile  existente  in programul 

domeniului 2.1 microintreprinderi

Suntem o intreprindere mica (10-49 salariati ) ne ocupam de confectii metalice pentru constructii  si am constatat ca in 

lista codurilor CAEN  eligibile, acest cod CAEN atat de important  a devenit neeligibil.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78051 22.08.2016 Radu Rodica Vă rugăm să modificaţi  pct. 6 cap. 3.2 si sa preluati pentru microîntreprinderi conditia de la 2.1a Microîntreprinderi, 

respectiv minimum 1 angajat.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

78039 22.08.2016 Ionuț 

Mateescu (SC 

MATION SRL)

Va rugam a include in cadrul Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 2 

”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și 

extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (arhiva cu anexe) - CONSULTARE PUBLICA 

urmatoarele propuneri:

-introducerea Codului CAEN   2511 - confectii metalice care a fost scos din lista codurilor eligibile  existente  in programul 

domeniului 2.1 microintreprinderi

Suntem o intreprindere mica (10-49 salariati ) ne ocupam de confectii metalice pentru constructii  si am constatat ca in 

lista codurilor CAEN  eligibile, acest cod CAEN atat de important  a devenit neeligibil.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Reanalizarea continutului sectoarelor economice competitive, inclusiv din perspectiva dezvoltarii la nivel zonal si 

regional, si 

Completarea Listei domeniilor de activitate eligibile prevazuta in Anexa 2 la Ghidul Specific cu toate clasele CAEN care 

sustin domeniile cu potential competitiv identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate, pentru 

urmatoarele motive:

a. Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015-2020, aprobata prin H.G. nr. 752/16.09.2015, a identificat 10 sectoare 

economice cu potential competitiv si nu stabileste clase CAEN de activitati economice asupra carora se vor concentra 

prioritatile actiunilor de dezvoltare. 

De asemenea, SNC prevede posibilitatea ca aceste domenii sa poata fi completate cu alte sectoare economice identificate 

in documentele strategice complementare.

b. Totodata, unul dintre principiile adoptate in SNC este orientarea catre arii de interventie ca zone integrate de 

dezvoltare, prin considerarea relatiilor si efectelor economice generate intre actorii economici.

c. Un sector economic competitiv identificat in SNC este sustinut de o multitudine de clase CAEN de activitati economice, 

care genereaza produse sau servicii interdependente sau integrate in obtinerea produselor finale, iar cele 97 de clase 

CAEN de activitati economice prevazute in Anexa 2 la Ghidul Specific reprezinta doar intr-o mica masura cele 10 sectoare 

economice competitive identificate in SNC.

Exemple:

i)- dezvoltarea sectorului “sanatate si produse farmaceutice” este sustinut nu doar de activitatile de servicii din grupa 86, 

ci si de activitatile din clasa 3250 - Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator, care insa nu 

este prevazuta in Anexa 2 la Ghidul specific;

ii)- sectorul “industria auto si componente” este format din mai mult de 4 clase de activitati economice (CAEN 2910, 

2920, 2931, 2932), respectiv de o paleta larga de activitati economice, care nu sunt cuprinse in Anexa 2 la Ghidul Specific, 

si care sunt desfasurate de furnizorii de rang 1, 2 sau 3 (predominant IMM-uri) pentru producatorii originali de 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

La pct. 1.6. din Ghidul Specific se mentioneaza indicatorul de proiect ca fiind “realizarea unei investitii initiale”, iar 

termenul de realizare a investitiei initiale il reprezinta finalul exercitiului financiar ulterior anului in care se finalizeaza 

implementarea proiectului.

Descrierea modului concret in care se face monitorizarea/cuantificarea indeplinirii acestui indicator, respectiv pe baza 

caror date/informatii din activitatea beneficiarului la finalul exercitiului financiar ulterior anului in care se finalizeaza 

implementarea proiectului.

Aceasta precizare este relevanta in special pentru situatiile in care investitia initiala este reprezentata de extinderea 

capacitatii unei unitati existente sau de diversificarea productiei unei unitati existente.

Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează 

implementarea proiectului. 	Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de 

maximum 36 de luni și nu depășește data de 31.12.2023. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune 

menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a 

investiției.

Indicatori

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

La subpct. 2.7.2., cu referire la identificarea intreprinderii unice, Ghidul specific foloseste expresia “încadrarea 

solicitantului în categoria microîntreprinderilor”Inlocuirea, in acest subpct. A termenului “microintreprinderi” cu 

termenul “IMM” (ex. “incadrarea solicitantului in categoria IMM”), intrucat PI 2.2. se adreseaza tuturor categoriilor de 

IMM din mediul urban si intreprinderilor mijlocii din mediul rural, nu doar microintreprinderilor.

Referintele privind încadrarea solicitantului în  categoria „microintreprindere” au fost corectate.  Noile prevederi, precum si 

clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Pct. 3.2. din Ghid - criteriul de eligibilitate nr. 4 prevede ca “solicitantul a obtinut venituri din exploatare in domeniul 

(clasa CAEN) vizat de investitie in fiecare din ultimele 3 exercitii financiare incheiate”.

Precizarea modului in care se verifica indeplinirea acestui criteriu de eligibilitate, respectiv pe baza caror 

documente/informatii cuprinse in documentele anexate la cererea de finantare, avand in vedere ca activitatea (clasa 

CAEN) pentru care se solicita finantare poate fi obiectul principal de activitate, sau un obiect secundar de activitate 

autorizat pentru desfasurare.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Introducerea in categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor aferente capitolului “cheltuieli pentru proiectare si 

asistenta” efectuate dupa data de 01.01.2014, fara conditionarea intrarii in vigoare a schemei de ajutor de stat aferenta 

acestui Ghid, in temeiul 

- H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin 

FEDR, FSE si FC 2014-2020 si al

- Regulamentului  (UE) nr. 1303/17.12.2013 de stabilire a unor dispozitii comune, art. 65 si urm.,

daca au fost efectuate cu respectarea legislatiei in vigoare privind regulile de achizitie a respectivelor servicii.

Intrucat activitati precum realizarea studiilor de teren, intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, expertizele 

tehnice, pregatirea planurilor de afaceri sunt activitati ce pot necesita o durata de timp mai mare, variabila si nu sunt 

activitati ce semnifica “demararea” unei investitii, realizarea lor din timp, incluzand avansarea de cheltuieli pentru aceste 

activitati, sprijina pregatirea de proiecte propuse pentru finantare mature, viabile, care pot fi implementate eficient.

Corelativ, mentionarea la paragraful cheltuielilor neeligibile, lit. l) (pag. 27), a exceptiilor – cheltuieli efectuate inainte de 

semnarea contractului de finantare care sunt eligibile, conform celor mentionate mai sus.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile
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78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Pct. 4 din Ghid – anexe obligatorii la cererea de finantare, mentioneaza la pct. 3 “dovada ca solicitantul a desfasurat 

activitate in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitia pentru care solicita finantare pe o perioada de cel putin 3 ani 

calendaristici”.

Precizarea documentului/tipului de document prin care se poate face aceasta dovada.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Pct. 4 din Ghid – anexe obligatorii la cererea de finantare, mentioneaza la pct. 10 “situatiile privind primii 10 clienti si 

furnizori, in ultimii 2 ani anteriori semnarii contractului de finantare, in conformitate cu rulajul contabil”.

Reanalizarea relevantei acestui document, ca anexa obligatorie la Cererea de finantare, pentru verificarea indeplinirii 

criteriilor de eligibilitate si pentru evaluarea tehnica si financiara conform criteriilor.

In cazul in care se pastreaza ca anexa obligatorie, specificarea documentului/formei in care se prezinta aceste “situatii”, 

raportarea la momentul depunerii cererii de finantare, in loc de momentul semnarii contractului de finantare, si luarea in 

considerare a situatiei in care un solicitant nu are 10 clienti (cum este cazul intreprinderilor de marimi mici specializate in 

productie de nisa sau alte situatii cu efect similar).

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Menţionăm că documentul  solicitat oferă informații despre o parte din piețele adiacente celor pe care își desfășoară 

activitatea întreprinderea respectivă și, totodată, facilitează analiza privind dependența economică a întreprinderii.

Depunere CF-

Lista 

documente

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Pct. 4 din Ghid – anexe obligatorii la cererea de finantare, mentioneaza la pct. 13, “situatiile anuale ale entitatilor 

identificate ca intreprinderi partenere si/sau legate cu solicitantul”.

Includerea posibilitatii de depunere a situatiilor financiare consolidate, acolo unde exista, in loc de situatii individuale ale 

entitatilor legate/partenere, avand in vedere ca datele intreprinderilor legate/partenere se calculeaza pe baza situatiilor 

financiare consolidate acolo unde exista, confom Legii 346/2004.

Datele întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată trebuie să provină din situaţiile financiare anuale proprii 

şi din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă, în mod proporţional, datele oricărei întreprinderi 

partenere a acestor întreprinderi legate, situată imediat în amonte sau în aval de acestea, cu excepţia cazului în care au fost 

deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, într-o proporţie cel puţin egală cu procentul definit la alin.6

Conjuncţia „si” are valoare de „şi logic” şi presupune îndeplinirea simultană a doua condiţii, dacă acestea există.

Depunere CF-

Lista 

documente

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Pct. 4 din Ghid – anexe obligatorii la cererea de finantare, mentioneaza la pct. 18, adresa Primăriei care atestă că lucrările 

de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor.

Eliminarea acestei anexe obligatorii la cererea de finantare intrucat ea creste sarcina formalitatilor birocratice a 

solicitantilor si nesocoteste principiul asumarii raspunderii pentru implementarea proiectului si, implicit, desfasurarea 

activitatii sale, cu respectarea legislatiei nationale iar, pe de alta parte, genereaza incarcarea activitatii la nivelul 

primariilor locale.

În conformitate cu Art. 24 din legea Nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, constituie 

infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea 

prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) şi g), cu excepţiile prevăzute de lege. În vederea 

respectării legislaţiei în vigoare,  propunerea dvs nu se acceptă.

Depunere CF-

Lista 

documente

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Pct. 4 din Ghid – anexe obligatorii la cererea de finantare, mentioneaza la pct. 20, devizul general pentru proiectele de 

lucrari in conformitate cu legislatia in vigoare, iar in cazul in care in cadrul proiectului exista atat lucrari eligibile cat si 

lucrari neeligibile, acestea se vor detalia separat in cadrul bugetului pe baza devizului general; in plus se va anexa un 

buget mai detaliat pe cele doua tipuri de cheltuieli corelat cu devizul general.

Precizarea concret a tipurilor de devize solicitate in cazul acestor proiecte si a structurii bugetului, tinand cont si de 

functionalitatea capitolului buget din cererea de finantare completata in sistemul MySMIS, respectiv ce se intelege prin 

“buget mai detaliat”.

Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun autorizării, s-a solicitat devizul general 

pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare. A se vedea structura devizului general din cadrul HG 

28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru a documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Depunere CF-

Lista 

documente

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Pct. 4 din Ghid – paragraful referitor la documente prezentate in etapa precontractuala, mentioneaza la pct. 12, 

“Declaraţia privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție a cererii de finanțare”.

Precizarea tipurilor de modificari la care se face referire in aceasta declaratie sau includerea in Ghid a modelului 

declaratiei, similar celorlalte declaratii solicitate.

Vă rugăm să consultaţi Model G - Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare Depunere CF-

Lista 

documente

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

In Anexa 3 la Ghid – Grila CAE, la pct. 27 se enunta criteriul de eligibilitate

“Solicitantul se încadrează într-una din categoriile IMM. Conform Declarației IMM conforme, datele solicitantului se 

încadrează în pragurile aferente categoriei microîntreprinderi”Inlocuirea expresiei “pragurile aferente categoriei 

microintreprinderi”, cu expresia “pragurile aferente unei categorii de IMM”, intrucat operatiunea de finantare prin PI 2.2. 

se adreseaza tuturor categoriilor de IMM din mediul urban si intreprinderilor mijlocii din mediul rural, nu doar 

microintreprinderilor.

Referintele au fost corectate. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului 

specific.

Eligibilitate 

solicitant

78053 22.08.2016 COREVENTS 

MANAGEME

NT

Referirile la indicatorul de realizare a proiectului in cuprinsul Ghidului Specific si al anexelor, nu sunt corelate.

Corelarea prevederilor referitoare la indicatorul de realizare a proiectului, avand in vedere ca:

- la cap. 3.2. din Ghid, criteriul de eligibilitate 5, se mentioneaza ca “În cazul în care investiția propusă prevede, ca 

indicator de realizare a proiectului, creșterea numărului mediu de salariați, acest aspect este punctat suplimentar în 

cadrul evaluării tehnice și financiare (a se vedea criteriile de evaluare tehnică și financiară)”;

- in Grila de evaluare tehnica si financiara din Anexa 4 la Ghidul Specific nu este prevazuta punctarea cresterii numarului 

mediu de salariati, ci doar punctarea angajarii de persoane din categorii defavorizate (criteriul 3.2.b).

Referintele au fost corectate. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului 

specific.

Indicatori
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78073 22.08.2016 Magda Hancu 

(Unirea 

Hotel&SPA)

Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului, Cap 1.4, Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții?,  

pag. 5 „ Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: Construirea,modernizarea, extinderea spațiilor de 

producție/servicii; ”si Cap.1.6. Indicatorul proiectului, pag. 5: „Realizarea unei investiții inițiale , în sensul prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă  în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv prin una din următoarele categorii de 

investiții:

• Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție

• Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului 

de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție

• Diversificarea producției unei unități existente prin produse /servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în 

unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție”,

vă rugăm să ne precizați dacă este eligibil un proiect care propune intervenții de modernizare a unui hotel, in vederea 

imbunatatirii calitatii serviciilor de cazare, ceea ce va ca efect o crestere a gradului de ocupare si atragerea de noi clienti. 

Prin proiect, se dorește modernizarea camerelor si a zonei de receptie, infiintare bar de zi pentru turisti,  modernizarea 

Da. Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid înseamnă :

•	crearea unei unități noi. Nu este obligatoriu ca investiția să presupună construirea unui nou spațiu, pentru a fi considerată 

”investiție inițială legată de crearea unei noi unități”. Spre exemplu, simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în 

scopul demarării activității economice vizate prin proiect, poate fi considerată investiție inițială

•	extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului de producție a cel puțin unui produs/serviciu, fără 

schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune 

menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a 

investiției.

•	diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. 

Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate

Investiții 

eligibile

78083 22.08.2016 ARM Grup 

Feroviar

Incuderea codurilor CAEN 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78129 22.08.2016 Asociația 

Firmelor 

Bihorene

Consider ca este necesara introducerea urmatoarelor grupe de coduri CAEN: 172, 206, 222, 231, 233, 236, 237, 239, 251, 

256, 257, 329, 331, 332, 412, 421, 422, 431, 432, 433, 439, 521, 532, 802, 812, 813 in Anexa 2- Lista domeniilor de 

activitate eligibile.

Aceasta propunere se bazeaza pe faptul ca firmele din Romania care activeaza pe aceste coduri CAEN au avut de-a lungul 

anilor o contributie semnificativa la bugetul de stat prin plati de taxe, impozite si contributii. Mai mult, aceste IMM-uri 

cumuleaza un numar semnificativ de angajati, prin urmare dezvoltarea lor este una extrem de importanta pentru 

economia Romaniei.

In plus, intreprinderile mici si mijlocii care activeaza in aceste domenii, sunt discrimitate prin comparatie cu 

microintreprinderile din aceleasi domenii, deoarece microintreprinderile pot fi finantate prin POR 2.1.A pentru investitii 

in domenii excluse de la finantare pe POR 2.2. Astfel, intreprinderile mici si mijlocii ar fi impiedicate de la 

retehnologizarea activitatii prin utilizarea finantarilor nerambursabile ceea ce va duce la noi discutii cu privire la 

gestionarea fondurilor europene.

2.	In conditiile in care codurile CAEN mentionate la pct. 1 sunt considerate mai putin importante sau neprioritare in 

comparatie cu cele prevazute in ghidul consultativ, va propun sa introduceti in Anexa 4 – Grila de evaluare tehnica si 

financiara, un criteriu nou de departajare similar cu POR 2.1.A (Anexa 4, criteriu 1.1), pentru a prioritiza codurile CAEN 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78161 22.08.2016 Bogdan Lupu 

(APRODEX)

Includerea codurilor CAEN 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78209 22.08.2016 SC ANDESIT 

IMPEX SRL

Includerea codurilor CAEN 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78212 22.08.2016 Anacordi 

Grup

Apreciem ca, in cazul realizarii unor investitii care presupun lucrari de constructii supuse autorizarii, este necesara 

realizarea unui proiect tehnic ca principala activitate care sta la baza estimarii corecte a bugetului.

Principala diferenta referitoare la cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica, fata de un proiect care nu presupune 

realizarea de lucrari de constructie supuse autorizarii este tocmai necesitatea de a realiza o documentatie tehnica 

(proiect tehnic) care sta la baza obtinerii tuturor avizelor acordurilor si, in final a autorizatiei de constructie. De asemenea 

pe baza acestui proiect tehnic se realizeaza devizul general, bugetul proiectului si, nu in ultimul rand se realizeaza 

lucrarile de constructie. Procentul reprezentand plafonul maxim eligibil pentru cheltuielile de 5.1. „Studii de teren”, 5.2. 

„Obținere avize, acorduri, autorizații”, 5.3. „Proiectare și inginerie”, 5.4. „Consultanță”, 5.5 „Asistență tehnică” calculat 

din cheltuielile pentru investiția de bază este de 10% (dublu fata de proiectele care nu presupun executia de lucrari 

supuse autorizarii).

Ca urmare, apreciem ca in subcapitolul 5.3 „Proiectare si inginerie”, trebuie incluse si cheltuielile cu elaborarea 

proiectului tehnic. Aceasta cheltuiala este substantiala (apreciem ca are cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor 

pentru proiectare si inginerie) in faza de pregatire a documentatiei pentru realizarea aplicatiei si ar ulterior, in 

implementare, o importanta deosebita si nu vedem niciun motiv pentru care sa nu fie inclusa in categoria cheltuielilor 

eligibile.

Având în vedere că aceste documente nu au fost solicitate şi nu vor face obiectul analizei,  în niciuna din etapele procesului 

de verificare, evaluare, selecție, contractare, cheltuielile nu sunt eligibile. Solicitantul are obligaţia de a prezenta autorizaţia 

de construire, emisă pentru realizarea investiției, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cheltuieli 

eligibile

78231 22.08.2016 Office Axa 

Procelaine

Solicitam introducerea codului CAEN 2341 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78257 23.08.2016 Asociatia 

Tipografiilor 

Transilvania – 

via MFE

Vă rugăm să analizaţi codurile CAEN înscrise în Anexa 2 : 1721, 1729, 1811, 1812, 1813, 1814 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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78260 23.08.2016 Adriana Ștef Ghidul Solicitantului Apelul de proiecte 2.2/2016, 

1)	în condițiile in care domeniul de activitate in care se doreste a se realiza investiția este prevăzut in Anexa 2 la Ghidul 

Solicitantului (Lista domenii eligibile),

	sunt eligibile doar societățile care au codul CAEN vizat de investiție AUTORIZAT de minim 3 ani calendaristici înainte de 

depunerea cererii de finanțare? La această condiție se cumulează și restul condițiilor de eligibilitate a solicitantului 

prevăzute de Ghid.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

78260 23.08.2016 Adriana Ștef vă rog să clarificați precizările de la pagina 9 din Ghid, cap. 2.7.1, respectiv ce inseamnă activitate nouă și ponderea pe 

care trebuie sa o aibă activele noi în valoarea contabilă a activelor reutilizate: 

"diversificarea   producției   unei   unități   prin   produse/servicii   care   nu   au   fost fabricate/prestate anterior în 

unitate. Diversificarea producției/serviciilor NU PRESUPUNE, ÎN MOD OBLIGATORIU, extinderea obiectului de activitate al 

beneficiarului, prin activarea într-o nouă clasă CAEN.

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel 

puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate  (tangibile  și  intangibile),  astfel  cum  au  fost  înregistrate  în  

exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor6.

Într-un proiect de ”diversificare”, anumite active utilizate în realizarea unui produs/prestarea  unui  serviciu  existent  pot  

să  fie  utilizate,  în  continuare,  în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în 

realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea prodului B (produs nou). Acestea reprezintă 

”active reutilizate”.

Atunci când, într-o nouă activitate, sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active 

trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate."

Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile (finanțabile din ajutor de stat 

regional) trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel 

cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor .

Într-un proiect de ”diversificare” , anumite active utilizate în realizarea unui produs/prestarea unui serviciu existent pot să fie 

utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea 

produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă ”active 

reutilizate”. Atunci când, într-o nouă activitate , sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a 

noilor active trebuie să fie de cel puțin 3 ori (adică cu cel puțin 200%) mai mare decât valoarea contabilă a activelor 

reutilizate. Investițiile inițiale care conduc atât la extinderea capacității, cât și la diversificarea producției unei unități 

existente vor fi considerate investiții inițiale legate de diversificarea producției unei unități

Ajutor de 

stat

78260 23.08.2016 Adriana Ștef Vă rugăm să evidențiați în mod clar ce tip de documente trebuie prezentate pentru indeplinirea următoarelor condiții de 

eligibilitate a solicitantului

a)      Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare

b)      Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 

exerciții financiare încheiate.

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

78260 23.08.2016 Adriana Ștef Va rugam să precizati daca solicitantul va trebui să faca dovada capacitatii financiare si in ceea ce priveste TVA-ul aferent 

cheltuielilor eligibile si a celor neeligibile (TVA fiind cheltuiala deductibilă in contabilitatea solicitantului)

Da. Solicitantul trebuie să demonstreze că  are capacitatea financiară de a asigura:

a.	contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,

b.	finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi 

c.	resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile 

din instrumente structurale. 

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate, prin care își asumă capacitatea 

financiară.

În etapa precontractuală, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare  (extras de cont bancar, dovada unei linii/ 

contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin 

valoarea contribuției proprii totale a solicitantului (contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanţarea 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în 

condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.)

Eligibilitate 

solicitant

78260 23.08.2016 Adriana Ștef Anexa 4 - Grila de evaluare tehnica si financiara, Ghidul Solicitantului Apelul de proiecte 2.2/2016

Criteriul 1.1  a

Pentru fiecare 2 puncte procentuale suplimentare, se acorda cate 1 punct, in limita unui total maxim de 10 puncte.

Sa intelegem ca un solicitant,  pentru a atinge o cota maxima de punctaj de 10 puncte, trebuie sa isi asume o crestere de 

minim 28% a profitului din exploatare?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78260 23.08.2016 Adriana Ștef Criteriul 2.1  a

In conditiile in care un solicitant  a desfasurat activitate in domeniul vizat de investitie de exact 3 ani calendaristici, ce 

punctaj i se acorda?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78260 23.08.2016 Adriana Ștef Criteriul 2.3  b

CE SURSE sau ce tipuri de documente trebuie prezentate in fundamentarea proiectiilor veniturilor si cheltuielior 

proiectului?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

În cadrul planului de afacere sunt detaliate aspectele financiare, costurile, obiectivele de investitii, previziunile de vanzari. 

Planificarea financiară a planului are în vedere finanţarea întreprinderii, veniturile şi costurile identificând necesarul de 

fonduri şi sursele din care se va acoperi. Se vor prezenta situații contabile, oferte de preț furnizori, facturi, cataloage, website-

uri, statistici oficiale, prețuri standard, orice alte surse verificabile, etc.

Depunere CF-

Lista 

documente
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78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

Un solicitant înființat în mediul rural, având codul CAEN eligibil de activitate în domeniul construcțiilor rezidențiale, care 

desfășoară activitățile sale atât în mediul rural cât și urban, este eligibil pentru a depune proiect pentru dezvoltarea unui 

punct de lucru în mediul urban în același domeniu de activitate? Cheltuielile majore sunt destinate amenajării terenului 

pentru depozitarea materialelor de construcții și achiziția utilajelor de construcții (buldozer-excavator și autocamion de 

pana în 10 tone pentru transportul materialelor).

Pentru a atinge obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar investițiile implementate de către IMM-

urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate. În cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate au fost identificate 10 sectoare economice: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, 

Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea 

alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie (agricultură, 

silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii. Domeniul construcțiilor nu este inclus în cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate

Menţionăm că AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de 

monitorizare POR. Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de 

Eligibilitate 

solicitant

78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

Conform Anexei 4 Grila de evaluare tehnică și financiară, la punctul 1.1.a. Se punctează creșterea ratei previzionate a 

profitului din exploatare în activitatea vizată de CAEN, față de nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de 

finanţare. Vă rog să clarificați cum se acordă punctajul în cazul creării unei noi unități de producție?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

Conform Anexei 4 Grila ETF, la punctul 1.2.b. Se acordă punctaj pentru Activități de certificare a cel puțin unui sistem de 

management. Implementarea doar a unui singur sistem de management, de ex. ISO 9001, este suficientă pentru a primi 

punctajul maxim acordat?

Da. ETF

78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

Conform Anexei 4 Grila ETF, la punctul 1.2.c. Se acorda punctaj pentru Activități de certificare a unui 

produs/serviciu/proces. În cazul industriei textile există certificare prin care se atestă că produsele textile realizate NU 

sunt fabricate din materiale care dăunează sănătății umane. Certificarea se acorda anual si este realizata de OEKO-TEX 

Association (informații disponibile la adresa: www.oeko-tex.com), prin intermediul firmei Hohenstein GmbH Germania. 

Această certificare anuală este acceptată pentru a primi punctajul maxim la acest criteriu, având în vedere că este pentru 

prima data când solicitantul va implementa aceasta certificare, și se angajează să își continue certificarea dincolo de 

perioada de monitorizare post-investiție?

Da. ETF

78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

Conform Anexei 4 Grila ETF, la punctul 1.2.d se acorda punctaj pentru Achiziția de active necorporale cu o valoare 

eligibilă de minim 45.000 lei. Înregistrarea mărcii comerciale a firmei, activ necorporal al societății, este acceptata în 

vederea obținerii punctajului maxim?

Da. ETF

78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

6.	Vă rog să clarificați dacă am înțeles corect modalitatea de calcul pentru obținerea punctajului de la punctul 2.1.a. în 

ceea ce privește raportarea mediei veniturilor din exploatare la valoarea finanțării nerambursabile, respectiv: 

(media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani / valoarea finanțării nerambursabile ) = procent %. 

Punctajul se acordă astfel: 

Procent %	Punctaj

Sub 15%	0

15,01% - 20%	1

20,01% - 25%	2

25,01% - 30%	3

.....	

	

Peste 70,01%	12

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

In cazul achiziției unor utilaje pentru industria textilă, sectorul competitiv identificat în Strategia Națională de 

Competitivitate ca necesitând prioritate națională în sprijinirea investiților de competitivitate, costurile de achiziție ale 

echipamentelor noi și performante sunt foarte mari. Acordarea unui punctaj prin raportare la nivelul mediu al cifrei de 

afaceri limitează extrem de mult șansele de dezvoltare prin îmbunătățirea capacitaților de producție cu efect de 

descurajare a creșterii competitivității firmei, contrar obiectivului specific al axei POR 2.2 de îmbunătățire a 

competitivității prin creșterea producției muncii în IMM-uri. Totodată, punctarea unor indicatori financiari inițiali cât mai 

competitivi (criteriile 2.2), cumulat cu punctarea pentru realizarea unor investiţii indirecte (active necorporale -care mai 

trebuie si justificate ca necesitate deși această necesitate probabil nu există în mod real-, sisteme de management – 

deseori deja implementate -, surse regenerabile de energie, activități de certificare, etc.) doar pentru a obține punctaj cât 

mai bun, crește costul investiției și reduce șansele de a realiza o investiție, sustenabilă în mod real, în ceea ce un IMM are 

cu adevărat nevoie pentru a se dezvolta. Concret, costurile pentru a realiza investiţii în vederea atingerii și obținerii 

punctajelor (la 1.2, 3.1 si 3.2.a) cresc suma valorii nerambursabile și reduce punctajul acordat conform punctului 2.1.a. 

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea este un criteriu impus de Comisia 

Europeană.

Conform  POR 2014-2020, principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează 	activităţi 

specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor 

tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc), activităţi privind 

parcurgerea procesului de certificare națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc. 

Având în vedere cele menţionate, propunerea dvs nu se acceptă.

ETF

78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

Conform Anexei 4 Grila ETF, la punctul 2.3.a. Se punctează fundamentarea costurilor investiției. Cum se acordă punctajul 

dacă pentru un echipament din cele 4 dorite nu există cel puțin 3 producători mondiali, și nici suficienți distribuitori 

locali independenți de firma mamă? Dar în cazul costurilor în vederea certificării conform unui standard unic la nivel 

european în domeniul textil, deși pentru toate celelalte achiziții sunt prezentate mai multe oferte?

În cadrul planului de afaceri sunt detaliate aspectele financiare, costurile, obiectivele de investitii, previziunile de vanzari. 

Planificarea financiară a planului are în vedere finanţarea întreprinderii, veniturile şi costurile identificând necesarul de 

fonduri şi sursele din care se va acoperi. În contextul subcriteriului de evaluare tehnică și financiară ”Calitatea planului de 

afaceri”, fundamentarea costurilor de investiție este necesară indiferent de tipul investiției (bunuri, servicii, lucrări), prin 

prezentarea a cel puțin 3 surse verificabile. Costurile investiției trebuie să fie realiste, corect încadrate conform standardelor 

de cost, să fie justificate/fundamentate cu analize de piață, oferte de preț, cataloage, website-uri, statistici oficiale, prețuri 

standard, orice alte surse verificabile (cel puțin 3 surse).

ETF
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78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

Conform Anexei 4 Grila ETF, la punctul 3.1.a. Se acordă punctaj pentru Utilizarea surselor regenerabile de energie. O 

societate cu producție textile are nevoie de un plus de putere pentru utilajele utilizate care nu poate fi asigurat cu o 

investiție rentabilă în surse regenerabile. În aceste condiții este acceptată ca suficientă o investiție în surse regenerabile 

pentru asigurarea energiei doar pentru birourile societății?

La subcriteriile 3.1, 3.2, se acordă punctaje în limita maximă aferentă unei opțiuni, în funcție de măsura în care cererea de 

finanțare răspunde cerinței ce face obiectul respectivei opțiuni. De exemplu, referitor la criteriul 3 ”Respectarea principiilor 

privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea” din grila de evaluare tehnică și financiară, se 

punctează în funcție de domeniul de activitate în care se propune investiția, dar și de condițiile în care se desfășoară procesul 

de producție/ prestare servicii, oportunitățile de implementare a măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător 

și de creștere a eficienței energetice sunt variate. Scopul evaluării investițiilor din acest punct de vedere este tocmai acela de 

a identifica și puncta în consecință acele proiecte cu potențial crescut de promovare a principiilor de dezvoltare durabilă, 

egalitate de şanse, de gen și nediscriminare. În acest sens, aprecierea măsurii în care proiectul contribuie la implementarea 

măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice se va realiza în contextul 

evaluării tehnice și financiare și doar în baza unei cereri de finanțare complete. Acordarea punctajelor în cazul subcriteriilor 

în care grila menționează un plafon maxim, nu este legată de ponderea valorică a investițiilor în echipamente specifice care 

pot conduce la obținerea unei economii de energie, în bugetul total al proiectului.

ETF

78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

O societate generează foarte puține deșeuri, și majoritatea din cele generate le valorifică în diferite etape din procesul de 

producție. Deșeurile pe care nu le poate valorifica sunt cele menajere sau alimentare ale personalului de la birouri, 

pentru care exista contract de colectare de către o firmă specializată. Cum se va acorda punctajul în aceasta situaţie 

conform punctului 3.1.c. Din Anexa 4 Grila ETF?

În legătură cu subcriteriul 3.1. de evaluare tehnică și financiară, la aprecierea măsurii în care principiile privind dezvoltarea 

durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea sunt respectate și implementate în contextul investiției, nu vor fi 

punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii.  

Politica privind deşeurile urmăreşte reducerea consumului de resurse şi favorizează aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor, 

care clasifică diferitele opţiuni de gestionare a deşeurilor, de la cea mai bună, la cea mai puţin bună pentru mediu, astfel: 

prevenirea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea de energie şi eliminarea prin incinerare sau depozitare. Conform acestei 

ierarhii se dă prioritate prevenirii deşeurilor, urmată de minimizarea cantităţii de deşeuri, reutilizarea deşeurilor, reciclarea, 

recuperarea de energie şi, în ultimul rând, eliminare prin incinerare sau depozitare. Minimizarea cantităţii de deşeuri implică 

reducerea la sursă a deşeurilor iar aceasta se realizează în funcţie de activitatea societăţii (de exemplu achiziţionarea de 

materiale care generează cantităţi mici de deşeuri); utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe 

periculoase; gestionarea corectă a depozitelor de materiale; separarea la sursă prin asigurarea că deşeurile sunt colectate în 

ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii;  etc.

ETF

78266 23.08.2016 Cristi 

Rebenciuc

Echipamentele pe care un solicitant le va achiziționa nu pot fi utilizate de către persoane cu dizabilități. Infrastructura de 

acces în fabrică și la birouri are deja implementate măsuri adaptate persoanelor cu dizabilități. Societatea va angaja și 

persoane cu dizabilități în cadrul activităților de birou. Politica firmei în acest sens este suficientă pentru a demonstra că 

sunt incluse și aplicate măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament conform criteriilor de la punctul 3.2 din 

Anexa 4 Grila ETF?

În cadrul grilei de evaluare tehnică- financiară se punctează dacă investiția propusă prin proiect include măsuri de asigurare a 

egalității de șanse și tratament . În situaţia prezentată, proiectul  va fi punctat doar la sub. 3.2.b. 

	La aprecierea măsurii în care principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea sunt 

respectate și implementate în contextul investiției, nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale 

solicitantului în aceste domenii. Dorim să  precizăm că dizabilitatea este un termen generic pentru afectări, limitări ale 

activităţii şi restricţii în participare. Persoanele cu dizabilităţi  sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 

mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie 

în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Deși noțiune ”dizabilitate” duce imediat cu gândul la deficiențe 

locomotirii, dizabilitățile sunt fizice, vizuale, auditive, surdocecitate, somatice, mintale, de natură psihică , intelectuală , etc. 

Accesibilitatea reprezintă ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informaţional şi 

comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a 

obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru 

ETF

78267 23.08.2016 Mihai 

Doszlop 

(DAM 

SERVICE SRL)

In cazul realizarii unei investitii initiale, crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii cum se vor indeplinii 

conditiile de eligibilitate "3. Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă 

de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar 

oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de 

finanțare. " si "4. Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din 

ultimele 3 exerciții financiare încheiate."

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

78267 23.08.2016 Mihai 

Doszlop 

(DAM 

SERVICE SRL)

La punctul 3. din sectiunea Criterii de eligibilitate  "Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de 

investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea 

suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior 

depunerii cererii de finanțare." Ce document se solicita la acest criteriu?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

78267 23.08.2016 Mihai 

Doszlop 

(DAM 

SERVICE SRL)

La punctul 4. din sectiunea Criterii de eligibilitate "Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) 

vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate." Ce document se solicita la acest criteriu?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

78267 23.08.2016 Mihai 

Doszlop 

(DAM 

SERVICE SRL)

La sectiunea Anexe obligatorii la cererea de finantare " 3. Dovada că solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa 

CAEN) vizat de investiția pentru care solicită investiția pe o perioadă corespunzătoare de cel puţin 3 ani calendaristici " ce 

document se solicita.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

78267 23.08.2016 Mihai 

Doszlop 

(DAM 

SERVICE SRL)

Ca si propunere  pentru prioritatea de investitii 2.2. Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si 

dezvoltarea serviciilor pentru a putea fi eligibili cat mai multi  beneficiari, conditiile de eligibilate sa fie indeplinite de 

intreprinderea unica ( societati partenere/legate) si nu doar de solicitant.

Conceptul de ”întreprindere unică” este utilizat doar în ceea ce privește cumulul ajutoarelor de minimis primite de entitatea 

solicitantă și întreprinderile legate de aceasta (cu care formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 

1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis).

Ajutor de 

stat
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78271 23.08.2016 Iuliana Bucur Vă rugăm să analizaţi posibilitatea introducerii în lista eligibilă codurile CAEN 2221, 2222, 2223, 2229 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78271 23.08.2016 Iuliana Bucur Va rugăm sa precizaţi dacă, în cazul unei activităţi care se desfăşoară integral intr-un spaţiu de producţie inchiriat, este 

eligibilă construcţia unei hale de producţie în care urmeză  să mut intreaga activitate existentă, dar urmează  a se instala 

şi monta si o noua linie de producţie pentru diversificarea produselor firmei, care ar urma sa fie achizitionată in cadrul 

proiectului

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ  construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de 

producție/servicii. Precizăm totuși că ajutorul de stat regional pentru investiții se acordă pentru realizarea unei investiții 

inițiale (a se vedea definiția investiției inițiale din cadrul Ghidului solicitantului).

Investiții 

eligibile

78429 23.08.2016 SC BUDAVAL 

RO SRL

Societatea BUDAVAL RO SRL, cu sediul social in Satul Jucu de Mijloc, Com. Jucu, Nr. F.N., jud. Cluj, deci in domeniul rural, 

s-a infiintat in anul 2007 si a investit mai mult de 1 mil de EUR pana acum. Suntem o companie de productie ambalaje si 

etichete din hartie si folie, domeniul de activitate principala fiind: Fabricarea hartiei si cartonului, cod CAEN – 1721. 

Dorim sa investim in continuare in Romania, dar datorita incadrarii companiei noastre in categoria de IMM – tip Mijlocie, 

pana acum nu am fost eligibili pe niciuna din domeniile prioritare. Daca investitiile in productie erau pentru domeniul 

rural, atunci categoria de marime a companiei era nepotrivita, sau daca ne incadram la solicitanti eligibili de IMM – tip 

Mijlocie, finantarile erau posibile in domeniul urban.

Acum intrevedem o oportunitate pentru noi sa investim in continuare cu ajutorul prioitatii de investitii 2.2 – Sprijinirea 

crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor in cadrul programului POR.

 

Avem urmatoarea observatie: lista pare restrictiva, codul nostru CAEN nu este in lista domeniilor de activitate eligibile!

Prin urmare, avem urmatoarea propunere, sa extindeti aceasta lista, cu domeniul nostru cod CAEN 1721, permitand si 

companiilor care investesc in acest domeniu si asigurandu-ne sanse egale cu celelalte domenii! Cerem aceasta in lumina 

nediscriminarii si oportunitatea benefica in ambele domenii in care si noi putem contribui la cresterea gradului de 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78435 23.08.2016 Alexandru 

Borcan

Prima observatie ar fi ca firmele de constructii sunt exceptate de la aceasta masura, in conditiile in care este singura 

masura prin care se pot achizitiona utilaje si echipamente performante, care ar conduce la o imbunatatire apreciabila a 

lucrarilor prestate, precum si la reducerea timpului de efectuare a lucrarilor.

In contextul in care, intre anii 2008-2012 domeniul constructiilor a fost cel mai afectat sector din economie, nu credeti ca 

ar fi indicat ca acest domeniu sa fie eligibil in cadrul axei 2.2?

Pentru a atinge obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar investițiile implementate de către IMM-

urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate. În cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate au fost identificate 10 sectoare economice: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, 

Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea 

alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie (agricultură, 

silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii. Vă rugăm să consultați Strategia Națională de 

Competitivitate, precum și   Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

Lista CAEN

78435 23.08.2016 Alexandru 

Borcan

Avand in vedere calitatea serviciilor medicale, nu considerati oportuna includerea regiunii Bucuresti Ilfov pe acelasi palier 

cu regiunea Vest macar pentru servicii medicale?

Un procent al finantarii nerambursabile de 50% ar asigura o mai buna capacitate a clinicilor medicale specializate de a 

oferi servicii medicale de inalta calitate prin achizitia de tehnologie moderna. Riscam ca la nivelul capitalei sa avem 

servicii medicale de o mai slaba calitate decat in Constanta, spre exemplu.

Prin Acordul de Parteneriat cu România 2014-2020, document aprobat de CE în data de 6 august 2014, au fost stabilite 

contribuțiile din fondurile europene structurale și de investiții pentru programele operaționale și pentru fiecare obiectiv 

tematic din cadrul acestora. Reglementarile europene de alocare a resurselor FEDR diferentieaza regiunile în funcție de 

gradul acestora de dezvoltare, prin raportarea PIB pe cap de locuitor la media UE. Astfel, 7 din cele 8 regiuni ale României se 

încadrează în categoria ”regiuni mai puțin dezvoltate”, beneficiind astfel de alocări financiare mai consistente. Din acest 

punct de vedere, valoarea indicatorului PIB/locuitor înregistrat în Regiunea Bucuresti-Ilfov a condus la includerea acesteia în 

categoria regiunilor ”mai dezvoltate”, avand  astfel o alocare predeterminata a fondurilor europene  de catre Comisia 

Europeana pentru toate programele operationale în perioada de programare 2014-2020, de aproximativ 356 milioane euro 

FEDR. 

Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor in perioada 2014-2020, 

s-a evidentiat faptul ca alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov din POR ar avea un efect de multiplicare mai 

mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar privind garantarea. Ulterior, Romania a decis sa elaboreze 
78435 23.08.2016 Alexandru 

Borcan

Contributia proprie a solicitantului se poate face si prin aport in natura, asta cel putin in cazul in care se doreste 

constructia unor noi cladiri, iar terenul poate constitui aport propriu?

Nu. Categoria de cheltuieli eligibile a fost detaliată la cap. 3.4.	Eligibilitatea cheltuielilor Eligibilitate 

solicitant

78446 23.08.2016 SC RECLAMA 

LOGISTIC SRL

Introducerea codurilor CAEN 5210, 4639 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Restaurantele şi/sau spaţiile de preparare şi servire a micului dejun din cadrul hotelurilor/pensiunilor sunt eligibile în 

cadrul PI .2.2?

Domeniile de activitate cuprinse in Diviziunea 56 - Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie nu sunt eligibile in 

cadrul acestui apel de proiecte.

Insa, daca restaurantul/ sala de evenimente este parte integranta din hotel/ structura de cazare, investitia asupra acestuia 

poate fi considerata eligibila.

Investiții 

eligibile
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78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

O întreprindere mică sau mijlocie cu sediu social şi puncte de lucru în mediul urban şi alte 2 puncte de lucru în mediu 

rural este eligibilă dacă propune înfiinţarea unei fabrici de saltele în mediul rural prin prioritatea de investitii 2.2.?

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Astfel, dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt 

toate IMM-uri non-agricole. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  

întreprinderile mijlocii non-agricole. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase  CAEN ), așa 

cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific

Eligibilitate 

solicitant

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

O întreprindere mijlocie cu sediul social şi puncte de lucru în mediul urban este eligiblă dacă propune o investiţie 

(complex hotelier în staţiune turistică) în mediul urban prin P.I. 2.2.?

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Astfel, dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt 

toate IMM-uri non-agricole. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  

întreprinderile mijlocii non-agricole. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase  CAEN ), așa 

cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific

Eligibilitate 

solicitant

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

O întreprindere mică cu sediul social şi puncte de lucru în mediul rural este eligibilă pentru implementa un proiect în 

mediul rural (facilităţi de cazare pe termen scurt)?

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Astfel, dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt 

toate IMM-uri non-agricole. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  

întreprinderile mijlocii non-agricole. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase  CAEN ), așa 

cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific

Eligibilitate 

solicitant

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

O întreprindere mijlocie cu sediul social în mediul rural poate implementa un proiect în mediul urban prin P.I. 2.2.? Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Astfel, dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt 

toate IMM-uri non-agricole. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  

întreprinderile mijlocii non-agricole. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase  CAEN ), așa 

cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

Eligibilitate 

solicitant

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Propunem lărgirea eligibilităţii solicitanţilor (IMM-uri cu  sediul social şi puncte de lucru în mediu urban sau rural) iar 

locaţia de implementare a proiectului să fie mediul rural sau urban, pentru toate tipurile de solicitanţi, deoarece 

demarcaţia faţă de alte linii de finanţare se va face după valoarea eligibilă a proiectului.

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Astfel, dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt 

toate IMM-uri non-agricole. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  

întreprinderile mijlocii non-agricole. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase  CAEN ), așa 

cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific. Dorim să precizăm că PNDR   va sprijini IMM-urile agricole din mediul 

urban şi rural, precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din mediul  rural.

Eligibilitate 

solicitant

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Un IMM non-agricol din mediul rural poate depune proiecte în mediul rural sau urban dacă investiţia depăşeşte 200.000 

euro.

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Astfel, dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt 

toate IMM-uri non-agricole. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  

întreprinderile mijlocii non-agricole. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase  CAEN ), așa 

cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific. Dorim să precizăm că PNDR   va sprijini IMM-urile agricole din mediul 

urban şi rural, precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din mediul  rural.

Eligibilitate 

solicitant

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

O întreprindere individuală, încadrată în categoria microîntreprinderilor cu sediul social în mediul rural şi punct de lucru 

în urban este eligibil pentru a depune un proiec în mediul rural pentru înfiinţarea unei pensiuni turistice sau agroturistice 

cu o valoare eligibilă de peste 300000 euro fără TVA, prin priroritatea de investiţii 2.2:

Nu. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  întreprinderile mijlocii non-agricole. 

	Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro, echivalent în lei la 

cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Precizăm că conceptul de ”întreprindere unică” este utilizat doar în ceea ce privește cumulul ajutoarelor de minimis primite 

de entitatea solicitantă și întreprinderile legate de aceasta (cu care formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului 

(UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis).

Eligibilitate 

solicitant
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78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Un solicitant face parte dintr-un grup de firme, legătura între fire realizându-se prin intermediul unei personae fizice care 

este asociat cu părţi sociale, în procent majoritar, în mai multe firme, cu profil similar. La data depunerii proiectului, 

solicitantul se va încadra în categoria de întreprindere mică şi va respecta această condiţie şi la semnarea contractului de 

finanţare şi în prioada de implementare şi monitorizare. Solicitantul are profil de activitate turism. Având în vedere că 2 

dintre firmele din grup (cu profil similar-turism) nu funcţionează în prezent, se doreşte închiderea celor 2 firme, însă 

această procedură este destul de complexă şi durează cca. un an de zile. Având în vedere cele mai sus menţionate, 

apreciaţi că solicitantul proiectului (A), psobil şi potenţial beneficiar al proiectului, va fi afectat în procesul de depunere şi 

implementare a unui proiect pri PI 22, dacă va închide alte firme din grup B şi C, cu profil de activitate similară. 

Această întrebare survine ca urmare a paragrafului menţionat la pag. 9 din ghid "Ajutorul regional nu poate fi acordat 

unui beneficiar care a închis aceeaşi activitate sau activitate similară în Spaţiul conomic European...".

În analiza răspunsului dvs. vă rog să aveţi în vedere că este un caz ideal să deschizi o afacere şi să funcţioneze din prima. 

Cei mai mulţi antreprenori au cel puţin 2 afaceri pe care le-au deschis, înainte să aibă succes cu a treia afacere. Spre 

exemplu: Un antreprenor a avut 2 firme pe care le-a închis şi are 3 firme în prezent. Din cele 3 firme deschise în prezent: 

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul 

Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare sau care, în momentul depunerii cererii de 

finanțare, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate, oricând după depunerea cererii de finanțare inclusiv doi ani 

după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită finanțare, în zona în cauză . Această prevedere se aplică la nivel de 

”grup” (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu 

prevederile Legii 346/2004) și doar dacă închiderea/ relocalizarea activității implică state SEE diferite, i.e. închiderea 

activității se realizează într-un stat SEE iar investiția pentru care se solicită ajutor regional se desfășoară într-un alt stat SEE.

Ajutor de 

stat

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Având în vedere că există o contradicţie între menţiunile de la pag.  5, respectiv pag. 16 din ghid, vă rugăm clarificaţi 

acest aspect. Propun să modificaţi condiţia 3 de la pag 16 din ghid şi să introduceţi ca şi condiţie "solicitantul să aibă cel 

puţin 1 an vechime calendaristic şi să aibă cel puţin un bilanţ anual depus la Finanţe indiferent de domeniul de activitate 

al solicitantului"

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific. 

Totuşi dorim să precizăm că 	crearea unei unități ni nu reprezintă activarea într-un nou cod CAEN. Nu este obligatoriu ca 

investiția să presupună construirea unui nou spațiu, pentru a fi considerată ”investiție inițială legată de crearea unei noi 

unități”. Spre exemplu, simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în scopul demarării activității economice vizate 

prin proiect, poate fi considerată investiție inițială.

Eligibilitate 

solicitant

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

O societate cu sediul social în urban şi puncte de lucru în urban şi rural, care face comerţ cu mobilă în prezent, având  

vechime de 2 ani pe piaţă, poate accesa fonduri pentru înfiinţarea unei fabrici de saltele prin prioritatea de investiţii 2.2, 

ţinând cont că nu are experienţă în fabricarea de saltele de 3 ani, aşa cum solicită ghidul, dar diversifică producţia unităţii 

existente prin înfiinţarea unei fabrici de saltele?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja 

fabricate/prestate.

Eligibilitate 

solicitant

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Referitor la punctul 1, pg 27 propun simplificarea procedurii prin eliminarea documentelor statutare. Este suficienta 

prezentarea certificatului constatator în forma extinsă, precum şi furnizarea informaţiilor extinse de la ORC

Propunerea dvs. nu se acceptă. Având în vedere că informațiile din documentele statutare  nu corespund întotdeauna cu 

informațiile stipulate în Certificatul constatator ORC, sunt solicitate documentele statutare ale solicitantului (act constitutiv, 

contract de societate, statut), în formă consolidată (care cuprind toate modificările efectuate de la înfiinţarea solicitantului, 

până la depunerea cererii de finanţare).

Depunere CF-

Lista 

documente

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Referitor la pct. 3, pag 27, corectaţi cu indicatorii de proiect de la pag. 5, punctul 1.6 deoarece la pg. 5 se preciează că "se 

finanţează diversificarea producţiei existente care nu a fost fabricată anterior", iar la pg. 27 se solicită vechime 3 ani în 

domeniul vizat de investiţie. Vă rugăm să  clarificaţi.

Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate. De 

exemplu, în cazul în care solicitantul fabrica pături confecţionate din orice material textil, prin investiția realizată acesta va 

putea să diversifice producția prin produse noi: lenjerie de pat, de masă, de baie sau de bucătărie; fabricarea articolelor 

pentru decorarea locuinţelor: perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat; fabricarea de  corturi, articole pentru camping, vele 

pentru ambarcaţiuni, parasolare, huse de automobile etc.

Indicatori

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Referitor la punctul 10, pg. 28 se solicita primii 10 clienţi şi furnizori, în ultimii 2 ani din punct de vedere valoric sau 

cantitativ? Vă rugăm să clarificaţi

Această condiţie  a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a 

ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Referitor la punctul 14 documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren şi/sau clădire) acestea trebuie 

să fie autentificate la notar sau este suficienta semnare între părţi.

Documentele care atestă dreptul real sau dreptul de folosință asupra imobilului ce face obiectul proiectului trebuie să fie 

anexate în formă autentică doar dacă normele legale relevante impun încheierea lor în formă autentică. Același principiu 

este valabil și pentru notarea acestor drepturi în cartea funciară.

Depunere CF-

Lista 

documente

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Este necesar întocmirea studiului de fezabilitate sau a proiectului tehnic la depunerea proiectului spre finanţare? În cadrul apelului de proiecte,  în niciuna din etapele procesului de verificare, evaluare, selecție, contractare  nu s-au solicitat 

studiul de fezabilitate şi  proiectul tehnic.

Depunere CF-

Lista 

documente

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Intrucat prin PNDR 2014-2020 se finanţează doar pensiunile agro turistice, propunem ca prin măsura 22 să poată fi 

finanţate toate tipurile de IMM, eventual numai în staţiunile turistice, investiţiile în pensiuni cu peste 15 camere, 

hoteluri.

Este imposibilă iniţierea de activităţi noi în turism-inclusiv statini turistice-pentru solicitanţii care au cumpărat active 

turistice întrucât prin masura 22 se pot finanţa investiţiile in turism în mediul rural numai pentru întrerinderi medii şi 

mari au desfăsurat activitatea respectivă timp de 3 ani.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific. 

În conformitate cu POR 2014-2020, solicitanţii eligibili în în mediul rural sunt doar  întreprinderile mijlocii non-agricole, astfel 

propunerea dvs. nu se acceptă. Precizăm că s-a asigurat complementaritatea cu PNDR care va sprijini IMM-urile agricole din 

mediul urban şi rural, precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din mediul  rural.

Eligibilitate 

solicitant

78508 23.08.2016 Iulia Ramona 

Achiritoaei

Vă rugăm să analizaţi posibilitatea introducerii următoarelor coduri caen : 0812, 2363, 5210, 4631, 4632, 4634, 4636, 

4637, 9329, 2221

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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78523 23.08.2016 Dan Sicobean 

(DS INVEST 

SRL)

1.	Observatii/ sugestii pe Anexa 2 „Lista domeniilor de activitate eligibile”

Lista este foarte scurta, s-au eliminat o serie de activitati productive cu o contributie considerabila in PIB si in exporturile 

Romaniei, cum ar fi:

-	Diviziunea 25 – Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii – este o 

zona in care actioneaza foarte multe companii

care exporta in proportie de 90%  diverse piese si reprere prelucrate, companii care au foarte mare nevoie de investitii in 

tehnologie pentru a-si pastra macar daca nu pentru a 

creste competitivitatea 

Exista vreun rationament de exemplu pentru care este eligibil 2652 „Productia de ceasuri” iar de exemplu 2562 

„Operatiuni de mecanica generala” activitate care o desfasoara majoritatea

companiilor din Romania care desfasoara activitate in industria prelucratoare nu este eligibil? 

-	Diviziunea 17 – Fabricarea hartiei si a produselor din hartie

-	Diviziunea 18 – Tiparirea si reproducerea pe suporti a inregistrarilor

-	Diviziunea 22 – Fabricarea produselor din caucuic si mase plastice

-	Diviziunea 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

-	Diviziunea 27 – Fabricarea echipamentelor elecrice

Foarte multe activitati de productie au fost eliminate pe o linie de finantare in care producatorii isi puneau mari sperante 

pentru a putea face investitii in tehnologie.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Menţionăm că pentru a atinge obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici 

şi mijlocii”, Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar investițiile implementate de 

către IMM-urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate. 

În cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate au fost identificate 10 sectoare economice: Turism şi ecoturism, Textile şi 

pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, 

Procesarea alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie 

(agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii. Vă rugăm să consultați Strategia Națională 

de Competitivitate, precum și   Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare.

Lista CAEN

78523 23.08.2016 Dan Sicobean 

(DS INVEST 

SRL)

Observatii / sugestii pe Anexa 4 – Grila de evaluare tehnica si financiara

-	Va propun modificarea sau eliminarea criteriilor/ subcriteriilor care au la baza indicatori calculati pe baza rezultatelor 

prognozate (profit din exploatare,solvabilitate, ROE, ROA). Potentialii beneficiari vor fi tentati sa-si asume acesti 

indicatori la niveluri care sa le permita obtinerea punctajului maxim pe fiecare subcriteriu

si sa nu poata din diverse motive sa-i atinga in perioada de operare, ceea ce va genera o serie de probleme atat pentru 

beneficiari cat si pentru AM (sunt in total 19 puncte pe aceste subcriterii financiare care pot insemna foarte mult in 

punctajul fiecarui proiect.) 

Daca se mentin totusi poate ar trebui mentionat foarte clar de la bun inceput care vor fi consecintele in cazul in care nu 

vor reusi sa atinga nivelul asumat pentru unul sau mai multi indicatori pentru care au primit punctaj in procesul de 

evaluare si selectie.

În cadrul Anexei 4 –Grila de evaluare tehnică şi financiară se punctează :

1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Rata 

solvabilităţii generale, Rata rentabilităţii financiare – ROE, Rata de creștere a profitului din exploatare) 

2. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției (Rata solvabilităţii generale; Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / 

Capitaluri proprii)) 

Referitor la capacitatea economico-financiară a solicitantului,  aşa cum se poate observa sunt calculate în baza situației 

financiare înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Performanţele financiare reflectă 

potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori 

cantitativi (indicatori economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale). 

Rata solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expus agentul economic analizat. 

În cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă. Insolvența este iminentă atunci 

când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la 

data scadenței. Dorim să precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere 

economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, FEDR nu sprijină întreprinderile aflate în 

dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat. În conformitate cu  Regulamentul (UE) NR. 

ETF

78523 23.08.2016 Dan Sicobean 

(DS INVEST 

SRL)

Observatii / sugestii pe Ghidul solicitantului

-	Acolo unde s-a detaliat in ghid „Intreprinderea unica” pe pagina 13 se vorbeste de incadrarea solicitantului in categoria 

„microintreprindere” insa ar trebui ca referirea sa fie la incadrarea in categoria IMM in zona urbanna si mijlocii in zona 

rurala.

-	Criterii de eligibilitate   - sunt restrictive criteriile 3 si 4 care solicita experienta si activitate pe codul CAEN vizat de 

investitie pe o perioada de minim 3 ani. Practic sunt eliminati cei care vor sa-si diversifice activitatea existenta si sa 

dezvolte o activitate noua. Diversificarea productiei unei unitati existente este acceptata ca si  „investitie initiala” insa 

restrictia impusa prin criteriile 3 si 4 de eligibilitate nu permit practic diversificarea productiei / serviciilor.

Mai mult in capitolul 1.2 din ghid „Care este obiectivul specific al axei prioritare si al prioritatii de investitii”, in ultima 

fraza din paragraful al treilea se mentioneaza: 

„In acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care isi desfasoara activitatea in domeniile cu potential competitiv, 

identificate conform SNC, precum si a celor care intentioneaza sa isi  adapteze activitatea la aceste domenii. Criteriile 3 si 

4 sunt in contradictie cu obiectivul specific al prioritatii de investitii, intrucat limiteaza acesul companiilor care 

Referintele privind încadrarea solicitantului în  categoria „microintreprindere” au fost corectate. Noile prevederi, precum şi 

clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

78563 23.08.2016 Laura 

Constantin 

(CEMS)

Vă propunem să includeţi între domeniile eligibile şi codul CAEN 2712 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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78620 23.08.2016 SC CROWN 

COOL SRL

În ghidul solicitantului, capitolul 1.2, obiectivul specific al axei prioritare 2.2, apare: “Această prioritate de investiție va 

sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în 

vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt 

interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul 

dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, 

națională sau internațională)”, mai jos: “Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe 

o perioadă de cel puțin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată 

temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii 

de finanțare.”

Pe de o parte se vrea dezvoltarea IMM şi creșterea competitivității, dar o întreprindere care şi-a extins activitatea pe un 

domeniu nou, doar de 1-2 ani, este dezavantajat, chiar de 2 ori: nu poate să solicite finanțare pe baza celor scrise în 

GHID, în schimb concurenții ei, cu o activitate de peste 3 ani vor putea beneficia de finanțare ceea ce  le va crea un 

avantaj şi mai mare. Corect ar fi să se asigure aceeași condiții pentru firmele care au deja minim un an calendaristic de 

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

78620 23.08.2016 SC CROWN 

COOL SRL

Din lista activităților eligibile lipsesc activităţi de producţie (fabricare), care ? erau incluse ca activități eligibile la Axa  

prioritară POR 2.1,de exemplu producţia de echipamente frigorifice (cod CAEN 2825). Conform Acordului de la Paris din 

2015 România s-a angajat, pentru limitarea creşterii temperaturii medii globale la 2°C. Domeniul producţiei 

echipamentelor frigorifice cu utilizarea agenţilor frigorifici ecologic vine tocmai în sprijinul acestui Acord, dar nu este 

inclus în Lista activităților eligibile . Vă rugăm să-l includeţi şi acest domeniu în lista activităţilor eligibile pe Axa prioritară 

POR 2.2..

Obiectivul Axei prioritare de investiţii POR 2,2 prevede şi sprijinirea serviciilor, iar de la clasa CAEN de 33 nu figurează nici 

o activitate. Domeniul de activitate a reparaţiilor de echipamente, maşini şi utilaje nu sunt incluse în Strategia Naţională 

pentru Competitivitate? Sau servicii speciale care nu sunt codificate, cod CAEN 8299?

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78620 23.08.2016 SC CROWN 

COOL SRL

Care este metoda/documentaţia prin care solicitantul demonstrează că a desfăşurat un anumit tip de activitate într-unul 

din domenii, dacă are mai multe domenii de activitate. În  bilanţ sau la alte raportări se trece doar activitatea principală, 

nu este defalcat pe domeniu de activitate?

Această condiţie  a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a 

ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

78628 24.08.2016 MATPLAST Prin prezenta dorim să propunem revizuirea Anexei 1.2 şi includerea anumitor coduri caen din grupa 22, 23, 24, 25 (221, 

222, 236, 231, 234)

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78392 23.08.2016 Doru Manea Solicităm prin prezenta eliminarea condiţiei de profit pentru IMM-urile aflate în primii 3-4 ani de la înfiinţare (start-up-

uri), în special dacă din situaţiile financiare depuse se poate constata creştere constantă a cifrei de afaceri şi a capitalului 

social, indicatori clari din punct de vedere economic ai faptului că societatea s-a dezvoltate şi a investit , în acest context 

fiind puţin probabil să poată înregistra profit din exploatare.

Propunerea dvs. nu se acceptă. Contul de rezultate sintetizeaza fluxurile economice, respectiv cheltuielile si veniturile 

perioadei de gestiune, rezultate din activitatea de exploatare , financiara si exceptionala . Pe baza contului de rezultate se 

poate determina capacitatea de autofinanţare

Eligibilitate 

solicitant

Pag. 52



Nr.inreg.Data Expeditor Intrebare Raspuns Tematica

78674 23.08.2016 Eniko 

Malacea (ED 

Project SRL)

Sunt managerul unei firme de consultanta si management de proiect si studiind Ghidul solicitantului pentru finantarea 

IMM lansat in consultare publica pentru prioritarea de investitii 2.2. ale programului POR, am observat ca lista 

domeniilor de activitate eligibile este destul de restransa. 

Ghidul mentioneaza: ” obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice 

prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru 

Competitivitate2. “

Am verificat aceasta Strategie Nationala pentru Competitivitate, unde intradevar sunt mentionate unele sectoare ca fiind 

prioritare, dar totodata ste stipulat la pagina 8 urmatoarele:

“Definirea sectoarelor prioritare pentru dezvoltarea competitivă, enumerate anterior, nu înseamnă că alte ramuri de 

activitate vor fi defavorizate sau că acţiuni de dezvoltare ale lor nu vor fi întreprinse de autorităţi…”

Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de 

dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest 

sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui

model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității 

desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau 

internațională).”

Daca ghidul propune ca aceasta prioritate sa sprijine IMM-uri de categoria Mijlocie, atunci, va sugeram sa largiti 

domeniile de activitate eligibile si la alte sectoare economice, productive, cu potential competitiv, cum ar fi: fabricarea 

hartiei si a produselor din hartie, carton si ambalaje din aceste produse, din hartie, carton, folie, etc… (coduri CAEN din 

diviziunea 17- cum ar fi 172 – Fabricarea articolelor din hartie si carton, din care fac parte codurile CAEN: 

1721- Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

1722- Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar din hartie sau carton

1723- Fabricarea articolelor de papetarie

1729- Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.

Etc…

La noi s-au interesat mai multe companii din aceste domenii, dorind sa-si imbunatateasca capacitatile avansate de 

productie prin investitii in mijloace fixe, utilaje mai performante, de ultima generatie, acestea fiind imposibil de 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78677 23.08.2016 FIP 

Consulting 

SRL

Referitor la  solicitanţii eligibili, vă rugăm să ne confirmaţi înţelegerea  conform căreia societăţile care se încadrează în 

categoria microîntreprinderilor sunt eligibile la finanţare.

Solicitantul eligibil este o  societate  sau societate cooperativă  care se încadrează în categoria IMM-urilor  non-agricole  

(microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din 

mediul rural.

Eligibilitate 

solicitant

78677 23.08.2016 FIP 

Consulting 

SRL

Referitor la ETF, criteriul de evaluare 2.1a, media anuală a veniturilor din exploatare trebuie să fie cel puţin 10% doar 

pentru cei minim 3 ani de activitate obligatorii sau pentru întreaga  activitate a societăţii, de la înfiinţare până în anul 

anterior depunerii cererii?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78677 23.08.2016 FIP 

Consulting 

SRL

Referitor la grila ETF, criteriul de evaluare 2.2.4, pentru determinarea ratei de creştere a profitului din exploatare în 

exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare la ce an se face raportarea (spre exemplu dacă cererea de 

finanţare se va depune în 2016, exerciţiul anterior depunerii cererii va fi anul 2015. Astfel, pentru a determina rata de 

creştere a profitului din exploatare in 2015 la ce an ne raporta?)

La 2014. Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară conţine formula de calcul pentru acest subcriteriu. ETF

78681 23.08.2016 Grafoprint 

SRL (via MFE)

Vă rugăm să ne comunicaţi dacă cheltuielile efectuate cu achiziţia de echipamente folosite în mod obişnuit în procesul de 

prestare  a serviciilor de editare şi tipărire conform subclasei 5819.1 sunt eligibile în cadrul POR 22

Categoriile de cheltuieli eligibile aferente priorității de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor”, sunt incluse în capitolul ”Eligibilitatea cheltuielilor” din Ghidul solicitantului - condiții 

specifice de accesare a fondurilor-2.2.A. (ghidul specific). Subliniem faptul că documentul este într-o variantă supusă 

consultării publice.

Precizăm totodată faptul că programul finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea IMM-urilor. 

Investițiile în active corporale vizează inclusiv achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 

echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente 

tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 

2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor 

umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se 

încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de 

proiecte. 

Cheltuieli 

eligibile

78683 23.08.2016 NMG 

Consulting

Indicatorul de proiect : Realizarea unei investiţii iniţiale

În ghid se specifică: nerespectarea indicatorului, respectiv nerealizarea unei investiţii iniţiale, constând într-una din cele 

trei categorii de investiţii conduce la recuperarea integrală a finanţării acordate.

Întrebare: solicitantul poate include în proiect două sau trei categorii de investiţii (extindere, creare, diversificare)?

Alegerea categoriei de investiții cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului, acesta  având obligația de a realiza 

justificarea și contextul în care proiectul urmează a fi implementat.

Indicatori
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78683 23.08.2016 NMG 

Consulting

Categorii de ajutor de stat: ajutor de stat regional pentru investiţii (construirea modernizarea, extinderea spaţiilor de 

producţie/servicii şi dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line)

Întrebare: La categoria de investiţii iniţiale: extindere capacitate prin creşterea volumului unui produs/serviciu este 

eligibilă investiţia care conduce numai la creşterea valorii serviciului/produsului (prin investiţii de modernizare, prin 

îmbunătăţirea calităţii produselor/serviciilor existente)?

	La categoria de investiţii iniţiale: diversificare prin realizarea de produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate 

anterior, cum poate fi realizată justificare activelor reutilizate? (documentele primare nu prezintă suficiente detalii 

evidenţiate distinct în conturi analitice-pot fi realizate estimări de tipul procent din suprafaţa desfăşurată a unei clădiri, 

procent din terenul societăţii aferent investiţiei ce se realizează).  Unele dotări din cadrul activelor reutilizate pot fi 

mutate în alte spaţii ale societăţii (aceste dotări intră în calcul ca active reutilizate?).

Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja 

existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile (finanțabile din ajutor de stat 

regional) trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel 

cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor , conform situațiilor financiare depuse la 

unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Într-un proiect de ”diversificare”, anumite active utilizate în realizarea 

unui produs/prestarea unui serviciu existent pot să fie utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre 

exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului 

B (produs nou). Acestea reprezintă ”active reutilizate”. Precizăm că în cadrul Anexei 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea 

financiară a fost inclus tabelul care calculează valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile),

Ajutor de 

stat

78683 23.08.2016 NMG 

Consulting

Investiţia trebuie să vizeze un singur cod CAEN.  Clasele CAEN includ, de regulă, şi activităţi/servicii suplimentare.

Exemplu: Clasa 5510-Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare include, pe lângă asigurarea cazării de scurtă durată ... şi 

o gamă de servicii suplimentare:

-	Asigurarea hranei şi a băuturilor

-	Camere de gimnastică şi piscine

-	Facilităţi recreative

-	Facilităţi pentru conferinţe şi convenţii, etc.

Întrebare:Pot fi incluse în categoria investiţiilor eligibile investiţiile iniţiale în servicii suplimentare aferente clasei 5510 de 

tipul celor menţionate mai sus, cu condiţia ca serviciile menţionate să se desfăşoare ca activităţi auxiliare serviciilor de 

cazare (nu ca activităţi independente)?

Da, cu condiţia ca aceste servicii să fie parte integrantă din hotel/ structura de cazare. Investiții 

eligibile

78683 23.08.2016 NMG 

Consulting

Noţiunea de întreprindere unică şi pragurile definite se aplică doar pentru ajutorul de minimis, nu şi pentru ajutorul de 

stat regional?

Conceptul de ”întreprindere unică” este utilizat doar în ceea ce privește cumulul ajutoarelor de minimis primite de entitatea 

solicitantă și întreprinderile legate de aceasta (cu care formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 

1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis).

Ajutor de 

stat

78683 23.08.2016 MG 

Consulting

NMG 

Consulting

Cererea de finanţare trebuie să fie depusă în regiunea de dezvoltare în care urmează să se implementeze proiectul.

Dacă mai multe întreprinderi legate în sensul noţiunii de întreprindere unică pot depune mai multe cereri de finanţare în 

mai multe regiuni de dezvoltare?  Plafonul de 1 milion de lei se aplică la nivelul întreprinderii unice sau individual pentru 

fiecare cerere de finanţare?

Aşa cum menţionam anterior, conceptul de ”întreprindere unică” este utilizat doar în ceea ce privește cumulul ajutoarelor de 

minimis primite de entitatea solicitantă și întreprinderile legate de aceasta (cu care formează o întreprindere unică, în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis). Ajutorul maxim de care poate beneficia orice întreprindere 

unică, în regim de minimis, este de 200.000 euro pe parcursul a 3 ani fiscali consecutivi. Pentru claritate ghidul solicitantului 

va fi completat cu exemple.  Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Ajutor de 

stat

78683 23.08.2016 NMG 

Consulting

Numărul mediu de salariaţi ai solicitantului trebie să fie de minim 5.

Agenţii ce desfăşoară o activitate cu caracter sezonier (spre exemplu, un hotel pe litoral funcţionează în medie 3 luni pe 

an, perioadă în care numărul mediu de salariaţi depăşeşte pragul stabilit, dar pe întregul an se situează sub limita de 5 

angajaţi), prin realizarea unor investiţii iniţiale pot obţine rezultate superoare agenţilor cu activitate pe tot parcursul 

anului (atât ca cifră de afaceri, profit, indicatori de rentabilitate, solvabilitate, lichiditate).

Întrebare: pot fi exceptate de la restricţia menţionată societăţile cu activitate cu caracter sezonier.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

78683 23.08.2016 NMG 

Consulting

Capacitatea financiară a solicitantului.

După evaluarea tehnico financiară solicitantul va prezenta dovada capacităţii financiare (extras de cont, dovada unei 

linii/contract de credit emise de bancă/instituţie financiar bancară).

Imobilul (teren, clădire) ce face obiectul investiţiei este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea 

proiectului.

Ulterior contractării proiectului este permisă ipotecarea obiectului/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau 

imobile, în condiţiile stricte ale prevederilor contractului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Din enunţurile de mai sus rezultă că, înainte de semnarea contractului solicitantul trebuie să facă dovada cofinanţării 

(pentru partea de contribuţie proprie din cheltuielile eligibile, cât şi pentru cheltuielile neeligibile).  După semnarea 

contractului solicitantul se poate împrumuta garantând creditul cu toate activele disponibile (inclusiv cele aferente 

proiectului de investiţii).

Întrebare: Întrucât valoarea finanţării din surse proprii este mare, solicitantul apelând la credite bancare care implică 

garanţii acoperitoare pentru bancă, iar după semnarea contractului, dispar toate restricţiile, solicităm includerea în 

categoria dovezilor capacităţii financiare a solicitantului şi a unor scrisori de confort emise de bănci, cu angajament ferm 

de finanţare/creditare în cazul aprobării cererii de finanţare.

Pentru ca AMPOR să se asigure asupra durabilităţii investiţiei, unul dintre criteriile de eligibilitate se refera la situaţia juridica 

a imobilului asupra căruia se realizeaza investiţia. Astfel în conformitate cu ghidul solicitantului, proiectul care implică 

execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare, următoarele 

condiţii:

curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; 

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și 

contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului. (de ex. 

servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de 

verificare a conformității administrative și eligibilității.

Limitele dreptului de proprietate anterior mentionate sunt cele prevazute de Codul Civil și se analizeză de la caz la caz în 

vederea identificării modalității în care acestea afectează implementarea proiectului propus din pespectiva asigurării 

durabilității investițiilor și a riscurilor pe care finanțatorul și le poate asuma. Limitele exercitării dreptului de proprietate 
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78688 23.08.2016 Adrian Popa 

(Maschinenb

au Timisoara 

SRL)

În urma publicării Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor am observat că în Anexa2.Lista_domenii_eligibile nu mai 

apar o serie de activități care în trecut erau eligibile (de ex. 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, 

exclusiv mașini, utilaje și instalații; 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 23 Fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice, etc). Societatea noastră, Maschinenbau Timișoara SRL a avut în trecut în derulare prin POS CCE o 

serie de proiecte. Acum constatăm că deși activăm în continuarea în aceleași domenii importante pentru economia 

românească (cum este cel al producției industriale) practic nu mai beneficiem de condiții egale de dezvoltare precum alte 

domenii de activitate ce fac parte tot din producția industrială. Am înțeles că noua listă de coduri CAEN acceptate are la 

bază diverse strategii naționale sau guvernamentale. Astfel am verificat ”Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea 

sectorului IMM – Orizont 2020” și am constatat că acolo domenii de activitate precum cele menționate mai sus rămân de 

interes și prioritare pentru economia românească. 

Având în vedere cele de mai sus vă solicităm reintroducerea codurilor CAEN (cel puțin a celor prevăzute în Strategia 

guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM – Orizont 2020) în lista activităților eligibile.

În prezent considerăm că se aplica în mod discriminatoriu Strategia mai sus menționată, prin interzicerea accesului la 

aceleași surse de finanțare. 

Pentru a atinge obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar investițiile implementate de către IMM-

urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate. În cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate au fost identificate 10 sectoare economice: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, 

Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea 

alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie (agricultură, 

silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii. Vă rugăm să consultați Strategia Națională de 

Competitivitate, precum și   Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare. A nu se confunda  Strategia Națională de 

Competitivitate cu Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM – Orizont 2020.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.78690 23.08.2016 Dorian Petrea In ghidul solicitantului Axa prioritara 2, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, versiune supusa consultarii publice, sunt prevazute urmatoarele:

-          in cap 1.6. Indicatorul de proiect precizati ca una dintre categoriile de investitii este: „Crearea unei noi unități de 

producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție”

-          in cap 3.2 Eligibilitatea solicitantului, stipulati:

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această 

perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare”.

exerciții financiare încheiate”.

 

Conform cap 1.6 este permisa dezvoltarea activitatii firmei prin infiintarea unei unitati noi de productie (ex. in prezent 

activitatea firmei se rezuma doar la debitare si fasonare lemn cu un gater iar intentia este de a dezvolta o unitate de 

productie noua respectiv atelier de termopane din lemn- cod CAEN diferit de prima activitate).

Conform cap 3.2 – solicitantul nu este eligibil, intrucat codul CAEN pe care se va crea noua unitate de productie nu a 

desfasurat activitatea si implicit nu a obtinut venituri.

Va rugam sa clarificati aceasta inardvertenta semnalata mai sus.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Dorim să precizăm că investiția în active corporale și necorporale legată de crearea unei unități noi nu reprezintă în mod 

automat autorizarea unui nou CAEN.  Simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în scopul demarării activității 

economice vizate prin proiect, poate fi considerată investiție inițială.

Investiții 

eligibile

78707 23.08.2016 Petru Ionel 

Pridon 

(MOBEST 

SRL)

Referitor la Ghidul specific Apelului de proiecte 2.2/2016 din cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operational Regional 

2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2 va supunem atentiei completarea capitolului 1.3 din ghid – “Care sunt regiunile în 

cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2?” prin includerea in lista regiunilor de dezvoltare in care 

se pot depune proiecte pentru acest apel si a Regiunii Bucuresti-Ilfov.

	Dorim sa aducem, in sustinerea propunerii noastre, urmatoarele argumente:

	1. In Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020 – Conditii generale pentru accesarea 

fondurilor s-a prevazut ca Regiunea de dezvoltare București Ilfov (regiune mai dezvoltată) sa nu dispuna de alocări 

financiare în cadrul axei prioritare 2 a POR 2014-2020 si cu toate  acestea, in acelasi ghid se precizeaza:

“Prevederile prezentului document pot fi detaliate/ completate/ modificate prin ghidurile specifice apelurilor de 

proiecte”. Ca urmare, in principiu, prin Ghidul specific aferent Apelului de proiecte 2.2/2016 este posibil sa se prevada o 

alocare distincta de fonduri si pentru Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, din cadrul alocarii globale a apelului de 

proiecte de 172,94 milioane euro.

	2. Tinand cont ca Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este mai dezvoltata decat celelalte regiuni de dezvoltare ale 

tarii consideram ca este posibil ca pentru proiectele din aceasta regiune sa se prevada un procent mai redus al finantarii 

publice (deci un procent mai mare al contributiei proprii a beneficiarilor). In acest mod s-a procedat si in cadrul 

Programului Operational Regional 2007-2013, cu toate ca Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov avea un decalaj de 

dezvoltare fata de celelalte regiuni si in perioada de programare anterioara.

	3. Avand in vedere ca si in interiorul Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este un decalaj semnificativ intre capitala 

tarii, Bucuresti si judetul Ilfov, este posibila fie excluderea de la finantare a proiectelor localizate in Bucuresti, fie 

Prin Acordul de Parteneriat cu România 2014-2020, document aprobat de CE în data de 6 august 2014, au fost stabilite 

contribuțiile din fondurile europene structurale și de investiții pentru programele operaționale și pentru fiecare obiectiv 

tematic din cadrul acestora. Reglementarile europene de alocare a resurselor FEDR diferentieaza regiunile în funcție de 

gradul acestora de dezvoltare, prin raportarea PIB pe cap de locuitor la media UE. Astfel, 7 din cele 8 regiuni ale României se 

încadrează în categoria ”regiuni mai puțin dezvoltate”, beneficiind astfel de alocări financiare mai consistente. Din acest 

punct de vedere, valoarea indicatorului PIB/locuitor înregistrat în Regiunea Bucuresti-Ilfov a condus la includerea acesteia în 

categoria regiunilor ”mai dezvoltate”, avand  astfel o alocare predeterminata a fondurilor europene  de catre Comisia 

Europeana pentru toate programele operationale în perioada de programare 2014-2020, de aproximativ 356 milioane euro 

FEDR. 

Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor in perioada 2014-2020, 

s-a evidentiat faptul ca alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov din POR ar avea un efect de multiplicare mai 

mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar privind garantarea. Ulterior, Romania a decis sa elaboreze 

Programul Operational Initiativa pentru IMM-uri care utilizeaza instrumentul garantie cu o alocare de 100 mil euro, 

transferati din POR.  Acest program operațional va acoperi atât regiunea București-Ilfov, care este clasificată ca regiune mai 

dezvoltată, cât și celelalte 7 regiuni ale țării, care sunt ”mai puțin dezvoltate”. 

Alocare
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78709 23.08.2016 OVO DESIGN Referitor la Ghidul specific Apelului de proiecte 2.2/2016 din cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operational Regional 

2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2 va supunem atentiei completarea capitolului 1.3 din ghid – “Care sunt regiunile în 

cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2?” prin includerea in lista regiunilor de dezvoltare in care 

se pot depune proiecte pentru acest apel si a Regiunii Bucuresti-Ilfov.

	Dorim sa aducem, in sustinerea propunerii noastre, urmatoarele argumente:

	1. In Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020 – Conditii generale pentru accesarea 

fondurilor s-a prevazut ca Regiunea de dezvoltare București Ilfov (regiune mai dezvoltată) sa nu dispuna de alocări 

financiare în cadrul axei prioritare 2 a POR 2014-2020 si cu toate  acestea, in acelasi ghid se precizeaza:

“Prevederile prezentului document pot fi detaliate/ completate/ modificate prin ghidurile specifice apelurilor de 

proiecte”. Ca urmare, in principiu, prin Ghidul specific aferent Apelului de proiecte 2.2/2016 este posibil sa se prevada o 

alocare distincta de fonduri si pentru Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, din cadrul alocarii globale a apelului de 

proiecte de 172,94 milioane euro.

	2. Tinand cont ca Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este mai dezvoltata decat celelalte regiuni de dezvoltare ale 

tarii consideram ca este posibil ca pentru proiectele din aceasta regiune sa se prevada un procent mai redus al finantarii 

publice (deci un procent mai mare al contributiei proprii a beneficiarilor). In acest mod s-a procedat si in cadrul 

Programului Operational Regional 2007-2013, cu toate ca Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov avea un decalaj de 

dezvoltare fata de celelalte regiuni si in perioada de programare anterioara.

	3. Avand in vedere ca si in interiorul Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este un decalaj semnificativ intre capitala 

tarii, Bucuresti si judetul Ilfov, este posibila fie excluderea de la finantare a proiectelor localizate in Bucuresti, fie 

Prin Acordul de Parteneriat cu România 2014-2020, document aprobat de CE în data de 6 august 2014, au fost stabilite 

contribuțiile din fondurile europene structurale și de investiții pentru programele operaționale și pentru fiecare obiectiv 

tematic din cadrul acestora. Reglementarile europene de alocare a resurselor FEDR diferentieaza regiunile în funcție de 

gradul acestora de dezvoltare, prin raportarea PIB pe cap de locuitor la media UE. Astfel, 7 din cele 8 regiuni ale României se 

încadrează în categoria ”regiuni mai puțin dezvoltate”, beneficiind astfel de alocări financiare mai consistente. Din acest 

punct de vedere, valoarea indicatorului PIB/locuitor înregistrat în Regiunea Bucuresti-Ilfov a condus la includerea acesteia în 

categoria regiunilor ”mai dezvoltate”, avand  astfel o alocare predeterminata a fondurilor europene  de catre Comisia 

Europeana pentru toate programele operationale în perioada de programare 2014-2020, de aproximativ 356 milioane euro 

FEDR. 

Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor in perioada 2014-2020, 

s-a evidentiat faptul ca alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov din POR ar avea un efect de multiplicare mai 

mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar privind garantarea. Ulterior, Romania a decis sa elaboreze 

Programul Operational Initiativa pentru IMM-uri care utilizeaza instrumentul garantie cu o alocare de 100 mil euro, 

transferati din POR.  Acest program operațional va acoperi atât regiunea București-Ilfov, care este clasificată ca regiune mai 

dezvoltată, cât și celelalte 7 regiuni ale țării, care sunt ”mai puțin dezvoltate”. 

78817 24.08.2016 Mihai Marian 

(consultant 

independent)

referitor la punctul 3.2. Eligibilitatea solicitantului, va propunem eliminarea/reducerea prevederii privind perioada de cel 

putin 3 ani cu referire la obligativitatea desfasurarii activitatii in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie, precum si a 

obtinerii de venituri din exploatare in ultimele 3 exercitii financiare din acelasi domeniu de activitate, cuprinse la sub-

punctele 3 si 4, respectiv:

- ”Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această 

perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare”, precum și 

- ”Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 

exerciții financiare încheiate”.

Avand in vedere obiectivul specific al AP 2, respectiv ”îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea 

productivității muncii în IMM-uri...”, precum și ”sprijinirea companiilor care operează în domenii economice în care se 

poate dezvolta și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, dezvoltarea activității lor economice”, conform PI 2.2, 

considerăm oarecum restrictivă cerința impusă prin sub-punctele 3 și 4 antemenționate, privind vechimea de cel puțin 3 

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

78817 24.08.2016 Mihai Marian 

(consultant 

independent)

lipsa introducerii la finanțare a codurilor CAEN 9604 – Activități de întreținere corporală, precum și 4520 – Intretinerea si 

repararea autovehiculelor. 

Luând în considerare faptul că prin acest apel de proiecte sunt vizate sectoarele competitive identificate conform SNC, 

apreciem că domeniile de activitate privind întreținerea corporală și repararea autovehiculelor se pot regăsi in Anexa 2 – 

lista domeniilor de activitate eligibile, din urmatoarele considerente: 

- prin SNC sunt vizate, ca sectoare economice cu potential competitiv, industria auto si componente, precum si sanatate 

si produse farmaceutice (astfel ca cele doua domenii de activitate propuse pot fi incadrate/corelate cu aceste 2 

sectoare);

- CAEN-ul privind reparatiile auto a fost considerat eligibil prin apelul prioritatii de investitii 2.1A, care a vizat aceleasi 

sectoare competitive conform SNC; de asemenea trebuie avut in vedere ca exista multe service-uri auto care sunt 

incadrate in categoria IMM si nu dispun de alta varianta de finantare;

-  avand in vedere ca in Anexa 2, la GS, se regaseste CAEN-ul 9313 – Activitati ale centrelor de fitness care este corelat si 

prezinta mai multe similitudini cu domeniul de activitate conform CAEN 9604 care include: activitati ale saloanelor de 

slabit, saloanelor de masaj etc., apreciem că si acest CAEN poate fi considerat eligibil. De asemenea, clasa de CAEN-uri cu 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

78817 24.08.2016 Mihai Marian 

(consultant 

independent)

Referitor la punctul 3.2. Eligibilitatea solicitantului, in cazul subpunctului 7 – ”Solicitantul și reprezentantul său legal nu se 

încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate”, se menționează că ”Reprezentantul legal 

care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din 

situațiile de mai jos: a. Este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ 

comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și 

imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;...”

Astfel, luând următorul exemplu ipotetic, vă rugăm să ne explicitați dacă se consideră conflict de interese sau ce implică 

răspunderea personală în cazul în care reprezentantul legal (care nu este asociat și nu deține calitatea de administrator) 

aferent unei firme care dorește să aplice în cadrul prezentului apel de proiect, este implicat (ca asociat) într-o altă firmă 

care a accesat sprijin printr-o schema de ajutor de minimis?  

De asemenea, în cazul celui de-al doilea exemplu ipotetic: a) în cadrul unui grup de firme, o persoană este acționar 

majoritar la x firme și care, cumulat, se încadrează în categoria întreprinderilor mici (ținând conte de definiția 

întreprinderilor legate) + b) această persoană are rude de gradul I asociate în altă firmă dar ea nu are nicio implicare în 

această firmă, ansamblul firmelor de la punctele a) și b) se consideră întreprinderi legate?

Precizăm că  în materia societăţii în nume colectiv, dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator, afară 

de stipulaţie contrară în actul constitutiv.  În materia societăţilor în comandită simplă, administraţia societăţii în comandită 

simplă se va încredinţa unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi (art. 88 Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale). 

Referitor la situaţiile prezentată de dvs. , implicarea unei persoane fizice în două societăţi nu constituie un conflict de interes. 

În sensul identificării întreprinderii unice, nu sunt luate în considerare eventualele relații stabilite prin intermediul 

persoanelor fizice (i.e. care nu au calitatea de întreprindere, respectiv entitate care desfășoară o activitate economică). 

Subliniem totuși faptul că relațiile stabilite, între două sau mai multe întreprinderi, prin intermediul unor persoane fizice sunt 

relevante în analiza încadrării solicitantului într-una din categoriile IMM, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 

privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare.De asemenea, se va ţine cont 

de prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de achiziţie conform Ordonanţei de 

urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Eligibilitate 

solicitant
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78822 24.08.2016 Costin 

Octavian 

Sorici (Project 

Management 

Solutions 

SRL)

Prezenta ANEXĂ face parte din Contractul de colaborare încheiat în data de 03.04.2008.2016 între P.M.S. în calitate de 

Colaborator 1 şi ..................în calitate de Colaborator 2.

	În această ANEXĂ sunt definite serviciile prestate de Colaboratorul 1 si Colaboratorul 2 către......................................., în 

calitate de Client,  etapele de derulare a contractului, precum şi lucrările ce trebuiesc realizate în cadrul fiecărei etape. 

Aceste lucrări şi/sau servicii au la bază contractul de prestări servicii semnat între P.M.S. şi Client.

	Conform contractului de consultanţă, durata de realizare a obiectului contractului este de...................................)

Client: 

Denumire proiect: 

Valoare proiect: 

Valoarea contractului de consultanţă: 

Servicii furnizate de Colaboratorul 1:

I. Pregătirea eligibilităţii solicitantului şi obţinerea finanţării prin POS CCE 

	- analiza situaţiilor financiare, juridice şi manageriale ale firmei în vedereea stabilirii eligibilităţii solicitantului

	- întocmirea documentaţiei de finanţare (cerere de finanţare, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, situaţii financiare, etc)

2. Implementarea proiectului finanţat prin POS CCE	

- implementarea proiectului prin întocmirea dosarelor de achiziţie şi de plata 

Servicii furnizate de Colaboratorul 2: 

I. Pregătirea eligibilităţii solicitantului şi obţinerea finanţării prin POS CCE 

	- analiza investiţiei propuse pentru a se identifica componentele sale

2. Implementarea proiectului finanţat prin POS CCE	

	- asistenţă în vederea derulării procedurilor de achiziţii publice

Modalităţi de decontare între colaboratori

Colaboratorul 1 va primi .............. Euro din valoarea contractului, facturaţi după cum urmează:

-	.............Euro la semnarea contractului

Contractul de prestări servicii anexat este responsabilitatea solicitantului şi  nu va fi inclus ca anexă la cererea de finanţare. 

Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri se va realiza în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

78825 24.08.2016 Carmen 

Preda 

(Project – Z)

Referitor la Ghidul specific Apelului de proiecte 2.2/2016 din cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operational Regional 

2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2 va supunem atentiei completarea capitolului 1.3 din ghid – “Care sunt regiunile în 

cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2?” prin includerea in lista regiunilor de dezvoltare in care 

se pot depune proiecte pentru acest apel si a Regiunii Bucuresti-Ilfov.

	Dorim sa aducem, in sustinerea propunerii noastre, urmatoarele argumente:

	1. In Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020 – Conditii generale pentru accesarea 

fondurilor s-a prevazut ca Regiunea de dezvoltare București Ilfov (regiune mai dezvoltată) sa nu dispuna de alocări 

financiare în cadrul axei prioritare 2 a POR 2014-2020 si cu toate  acestea, in acelasi ghid se precizeaza:

“Prevederile prezentului document pot fi detaliate/ completate/ modificate prin ghidurile specifice apelurilor de 

proiecte”. Ca urmare, in principiu, prin Ghidul specific aferent Apelului de proiecte 2.2/2016 este posibil sa se prevada o 

alocare distincta de fonduri si pentru Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, din cadrul alocarii globale a apelului de 

proiecte de 172,94 milioane euro.

	2. Tinand cont ca Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este mai dezvoltata decat celelalte regiuni de dezvoltare ale 

tarii consideram ca este posibil ca pentru proiectele din aceasta regiune sa se prevada un procent mai redus al finantarii 

publice (deci un procent mai mare al contributiei proprii a beneficiarilor). In acest mod s-a procedat si in cadrul 

Programului Operational Regional 2007-2013, cu toate ca Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov avea un decalaj de 

dezvoltare fata de celelalte regiuni si in perioada de programare anterioara.

	3. Avand in vedere ca si in interiorul Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este un decalaj semnificativ intre capitala 

tarii, Bucuresti si judetul Ilfov, este posibila fie excluderea de la finantare a proiectelor localizate in Bucuresti, fie 

Prin Acordul de Parteneriat cu România 2014-2020, document aprobat de CE în data de 6 august 2014, au fost stabilite 

contribuțiile din fondurile europene structurale și de investiții pentru programele operaționale și pentru fiecare obiectiv 

tematic din cadrul acestora. Reglementarile europene de alocare a resurselor FEDR diferentieaza regiunile în funcție de 

gradul acestora de dezvoltare, prin raportarea PIB pe cap de locuitor la media UE. Astfel, 7 din cele 8 regiuni ale României se 

încadrează în categoria ”regiuni mai puțin dezvoltate”, beneficiind astfel de alocări financiare mai consistente. Din acest 

punct de vedere, valoarea indicatorului PIB/locuitor înregistrat în Regiunea Bucuresti-Ilfov a condus la includerea acesteia în 

categoria regiunilor ”mai dezvoltate”, avand  astfel o alocare predeterminata a fondurilor europene  de catre Comisia 

Europeana pentru toate programele operationale în perioada de programare 2014-2020, de aproximativ 356 milioane euro 

FEDR. 

Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor in perioada 2014-2020, 

s-a evidentiat faptul ca alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov din POR ar avea un efect de multiplicare mai 

mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar privind garantarea. Ulterior, Romania a decis sa elaboreze 

Programul Operational Initiativa pentru IMM-uri care utilizeaza instrumentul garantie cu o alocare de 100 mil euro, 

transferati din POR.  Acest program operațional va acoperi atât regiunea București-Ilfov, care este clasificată ca regiune mai 

dezvoltată, cât și celelalte 7 regiuni ale țării, care sunt ”mai puțin dezvoltate”. 

Alocare
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78827 24.08.2016 Licitații 

SkyHouse

Referitor la Ghidul specific Apelului de proiecte 2.2/2016 din cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operational Regional 

2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2 va supunem atentiei completarea capitolului 1.3 din ghid – “Care sunt regiunile în 

cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2?” prin includerea in lista regiunilor de dezvoltare in care 

se pot depune proiecte pentru acest apel si a Regiunii Bucuresti-Ilfov.

	Dorim sa aducem, in sustinerea propunerii noastre, urmatoarele argumente:

	1. In Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020 – Conditii generale pentru accesarea 

fondurilor s-a prevazut ca Regiunea de dezvoltare București Ilfov (regiune mai dezvoltată) sa nu dispuna de alocări 

financiare în cadrul axei prioritare 2 a POR 2014-2020 si cu toate  acestea, in acelasi ghid se precizeaza:

“Prevederile prezentului document pot fi detaliate/ completate/ modificate prin ghidurile specifice apelurilor de 

proiecte”. Ca urmare, in principiu, prin Ghidul specific aferent Apelului de proiecte 2.2/2016 este posibil sa se prevada o 

alocare distincta de fonduri si pentru Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, din cadrul alocarii globale a apelului de 

proiecte de 172,94 milioane euro.

	2. Tinand cont ca Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este mai dezvoltata decat celelalte regiuni de dezvoltare ale 

tarii consideram ca este posibil ca pentru proiectele din aceasta regiune sa se prevada un procent mai redus al finantarii 

publice (deci un procent mai mare al contributiei proprii a beneficiarilor). In acest mod s-a procedat si in cadrul 

Programului Operational Regional 2007-2013, cu toate ca Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov avea un decalaj de 

dezvoltare fata de celelalte regiuni si in perioada de programare anterioara.

	3. Avand in vedere ca si in interiorul Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este un decalaj semnificativ intre capitala 

tarii, Bucuresti si judetul Ilfov, este posibila fie excluderea de la finantare a proiectelor localizate in Bucuresti, fie 

Prin Acordul de Parteneriat cu România 2014-2020, document aprobat de CE în data de 6 august 2014, au fost stabilite 

contribuțiile din fondurile europene structurale și de investiții pentru programele operaționale și pentru fiecare obiectiv 

tematic din cadrul acestora. Reglementarile europene de alocare a resurselor FEDR diferentieaza regiunile în funcție de 

gradul acestora de dezvoltare, prin raportarea PIB pe cap de locuitor la media UE. Astfel, 7 din cele 8 regiuni ale României se 

încadrează în categoria ”regiuni mai puțin dezvoltate”, beneficiind astfel de alocări financiare mai consistente. Din acest 

punct de vedere, valoarea indicatorului PIB/locuitor înregistrat în Regiunea Bucuresti-Ilfov a condus la includerea acesteia în 

categoria regiunilor ”mai dezvoltate”, avand  astfel o alocare predeterminata a fondurilor europene  de catre Comisia 

Europeana pentru toate programele operationale în perioada de programare 2014-2020, de aproximativ 356 milioane euro 

FEDR. 

Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor in perioada 2014-2020, 

s-a evidentiat faptul ca alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov din POR ar avea un efect de multiplicare mai 

mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar privind garantarea. Ulterior, Romania a decis sa elaboreze 

Programul Operational Initiativa pentru IMM-uri care utilizeaza instrumentul garantie cu o alocare de 100 mil euro, 

transferati din POR.  Acest program operațional va acoperi atât regiunea București-Ilfov, care este clasificată ca regiune mai 

dezvoltată, cât și celelalte 7 regiuni ale țării, care sunt ”mai puțin dezvoltate”. 

78829 24.08.2016 Geomani 

Design

Referitor la Ghidul specific Apelului de proiecte 2.2/2016 din cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operational Regional 

2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2 va supunem atentiei completarea capitolului 1.3 din ghid – “Care sunt regiunile în 

cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2?” prin includerea in lista regiunilor de dezvoltare in care 

se pot depune proiecte pentru acest apel si a Regiunii Bucuresti-Ilfov.

	Dorim sa aducem, in sustinerea propunerii noastre, urmatoarele argumente:

	1. In Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020 – Conditii generale pentru accesarea 

fondurilor s-a prevazut ca Regiunea de dezvoltare București Ilfov (regiune mai dezvoltată) sa nu dispuna de alocări 

financiare în cadrul axei prioritare 2 a POR 2014-2020 si cu toate  acestea, in acelasi ghid se precizeaza:

“Prevederile prezentului document pot fi detaliate/ completate/ modificate prin ghidurile specifice apelurilor de 

proiecte”. Ca urmare, in principiu, prin Ghidul specific aferent Apelului de proiecte 2.2/2016 este posibil sa se prevada o 

alocare distincta de fonduri si pentru Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, din cadrul alocarii globale a apelului de 

proiecte de 172,94 milioane euro.

	2. Tinand cont ca Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este mai dezvoltata decat celelalte regiuni de dezvoltare ale 

tarii consideram ca este posibil ca pentru proiectele din aceasta regiune sa se prevada un procent mai redus al finantarii 

publice (deci un procent mai mare al contributiei proprii a beneficiarilor). In acest mod s-a procedat si in cadrul 

Programului Operational Regional 2007-2013, cu toate ca Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov avea un decalaj de 

dezvoltare fata de celelalte regiuni si in perioada de programare anterioara.

	3. Avand in vedere ca si in interiorul Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este un decalaj semnificativ intre capitala 

tarii, Bucuresti si judetul Ilfov, este posibila fie excluderea de la finantare a proiectelor localizate in Bucuresti, fie 

Prin Acordul de Parteneriat cu România 2014-2020, document aprobat de CE în data de 6 august 2014, au fost stabilite 

contribuțiile din fondurile europene structurale și de investiții pentru programele operaționale și pentru fiecare obiectiv 

tematic din cadrul acestora. Reglementarile europene de alocare a resurselor FEDR diferentieaza regiunile în funcție de 

gradul acestora de dezvoltare, prin raportarea PIB pe cap de locuitor la media UE. Astfel, 7 din cele 8 regiuni ale României se 

încadrează în categoria ”regiuni mai puțin dezvoltate”, beneficiind astfel de alocări financiare mai consistente. Din acest 

punct de vedere, valoarea indicatorului PIB/locuitor înregistrat în Regiunea Bucuresti-Ilfov a condus la includerea acesteia în 

categoria regiunilor ”mai dezvoltate”, avand  astfel o alocare predeterminata a fondurilor europene  de catre Comisia 

Europeana pentru toate programele operationale în perioada de programare 2014-2020, de aproximativ 356 milioane euro 

FEDR. 

Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor in perioada 2014-2020, 

s-a evidentiat faptul ca alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov din POR ar avea un efect de multiplicare mai 

mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar privind garantarea. Ulterior, Romania a decis sa elaboreze 

Programul Operational Initiativa pentru IMM-uri care utilizeaza instrumentul garantie cu o alocare de 100 mil euro, 

transferati din POR.  Acest program operațional va acoperi atât regiunea București-Ilfov, care este clasificată ca regiune mai 

dezvoltată, cât și celelalte 7 regiuni ale țării, care sunt ”mai puțin dezvoltate”. 

Alocare

78843 24.08.2016 AGREMIN 

SRL

Vă rugăm să introduceţi în Anexa 2 activităţile aferente codurior CAEN 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78846 24.08.2016 Rusu 

Septimiu

Propunem introducerea codului 2511 (Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice) 

Propunem introducerea codului 222 ( Fabricarea articolelor din mase plastice)

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

Este permis unei intreprinderi mijlocii din zona rurala sa implementeze un proiect de investii intr-o zona urbana? Dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt toate 

IMM-uri non-agricole (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Eligibilitate 

solicitant

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

Este permis unei IMM  din zona urbana sa implementeze un proiect de investii intr-o zona rurala? Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  întreprinderile mijlocii non-agricole. Eligibilitate 

solicitant
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78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

Ce inseamna  al doilea exercitiu financiar complet, dupa implementarea investitiei:  Anul N+2 sau N+1? (in conditiile in 

care in N se finalizeaza investitia)

Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției.

Perioada de implementare a proiectului  cuprinde atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și 

activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Aceasta este calculată în mod automat odată cu 

completarea cererii de finanțare (calendarul activităților proiectului) în aplicația MySMIS.

În condiţiile în care în anul 1 se finalizează investiţia (Anul N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finanţare),  Anului 3  

reprezintă cel de-al doilea exerciţiu financiar complet . Se vor analiza situaţiile financiare încheiate în 31 decembrie Anul 3.

ETF

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

Cum se face evidenta cresterii profitului din din exploatare in activitatea vizata de proiect in cazul in care o firma a avut 

istoric multiple activitati – nu doar cea pentru care se aplica?  (o defalcare pe centre de profit pe activitatea pentru care 

se aplica ar fi extrem de dificila datorita costurilor indirecte de operare si administare a afacerii)  Se va lua in calcul in 

acest caz INTREG profitul din exploatare al intreprinderii pentru anul fiscal anterior depunerii proectului ?

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

Va  rugam detaliati: “Activități de internaționalizare” Vă rugăm să consultaţi ghidul specific unde au fost identificate activităţile de internaţionalizare, cheltuielile aferente acestor 

activităţi, precum şi planul de afaceri unde sunt identificate etapele posibile care pot conduce la dezvoltarea firmei pe plan 

international.

ETF

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

Ce presupune “certificarea unui process”. Unde/cum se poate face? Certificarea reprezintă garantarea prin intermediul unui organism neutru, independent de producător şi de beneficiar, a 

conformităţii unui sistem, produs serviciu sau proces cu referenţial dinainte stabilit. Aceasta implică îndeplinirea cerinţelor 

referitoare la calitate.

Certificarea conformitatii produselor asigură libera circulaţie a produselor pe piaţa europeană raspunzand cerinţelor 

esenţiale impuse prin directivele şi regulamentele Uniunii Europene şi stimulând dezvoltarea schimburilor comerciale.

De exemplu, Certificarea produselor conform Standardului OEKO-TEX® 100 oferă întreprinderilor din lanţul producţiei textile 

un instrument optim  pentru asigurarea calităţii în producţie. Prin intermediul acestuia se documentează că produsele au 

fost verificate cu succes conform Standardului OEKO-TEX® 100 şi corespund cerinţelor impuse de o clasă de produse 

comună.

ETF

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

Cum se face dovada de “activitate în domeniul vizat de investiție” la o firma care are activitati multiple pe diverse coduri 

CAEN?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

“media anuală a veniturilor din exploatare aferente acestei activități reprezintă min. 10% din finanțarea nerambursabilă 

solicitată”. Cum se face dovada veniturilor din exploatare pentru o activitate in cazul in care firma a avut multiple 

activitati , iar activitatea pentru care se aplica poate fi o subactivitate a unei activitati globale. De exemplu la o firma de 

constructii este dificil de cuantificat activitatea de “confectii metalice” in cadrul activitatii generale de constructie..(in 

conditiile in care nu exista divizii foarte clar definite in cadrul organizatiei)

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

“Rata de creștere a profitului din exploatare” fata de ce? Profit din exploatare AN N-1/An N-2? (in cazul in care anul N 

este anul depunerii cererii)

N faţă de N-1. Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară conţine formule pentru calcularea indicatorului. ETF

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

“Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse 

verificabile (cel puțin 3 surse)” Care sunt “sursele” pentru verificarea “proiectiei veniturilor?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

În cadrul planului de afacere sunt detaliate aspectele financiare, costurile, obiectivele de investitii, previziunile de vanzari. 

Planificarea financiară a planului are în vedere finanţarea întreprinderii, veniturile şi costurile identificând necesarul de 

fonduri şi sursele din care se va acoperi. Calcularea corectă a costurilor de producţie, spre exemplu, necesită organizarea 

corespunzătoare a cercetării şi calculaţiei costurilor care trebuie să asigure: bugetarea costurilor, înregistrarea exacta, 

completă, la timp a costurilor efective pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, produse, grupe de 

produse; urmarirea folosirii raţionale a consumului de valori materiale, a costurilor salariale şi a altor costuri incorporabile; 

decontarea producţiei, calcularea costului întregii producţii şi pe unităţi de produs, lucrare, serviciu, inclusiv al producţiei în 

curs de execuţie.  Dorim să precizăm că în cadrul Planului de afaceri, solicitantul  poate detalia veniturile şi cheltuielile 

incluse în cadrul Machetei financiare. Veniturile și costurile de operare pot fi demostrate prin situații contabile, oferte de 
78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

“Strategia de marketing este realizabilă ..în condiţiile resurselor disponibile”. Prin resurse disponibile se inteleg resursele 

alocate proiectului sau toate resursele firmei?

Toate resursele societăţii alocate în vederea realizării strategiei de marketing: resursele umane, materiale, financiare, 

tehnologice, etc

ETF

78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

“Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor” Este vorba de un principiu sau o comparatie cu o situatie 

anterioara in activitatea firmei ?

În legătură cu subcriteriul de evaluare tehnică și financiară, la aprecierea măsurii în care principiile privind dezvoltarea 

durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea sunt respectate și implementate în contextul investiției, nu vor fi 

punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii. Politica privind deşeurile urmăreşte 

reducerea consumului de resurse şi favorizează aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor, care clasifică diferitele opţiuni de 

gestionare a deşeurilor, de la cea mai bună, la cea mai puţin bună pentru mediu, astfel: prevenirea, reutilizarea, reciclarea, 

recuperarea de energie şi eliminarea prin incinerare sau depozitare. Conform acestei ierarhii se dă prioritate prevenirii 

deşeurilor, urmată de minimizarea cantităţii de deşeuri, reutilizarea deşeurilor, reciclarea, recuperarea de energie şi, în 

ultimul rând, eliminare prin incinerare sau depozitare. Minimizarea cantităţii de deşeuri implică reducerea la sursă a 

deşeurilor iar aceasta se realizează în funcţie de activitatea societăţii (de exemplu achiziţionarea de materiale care generează 

cantităţi mici de deşeuri); utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe periculoase; gestionarea 

corectă a depozitelor de materiale; separarea la sursă prin asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele 

corespunzătoare fiecărei categorii;  etc.

ETF
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78846 24.08.2015 Rusu 

Septimiu

“Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)”. Cate persoane si in ce conditii (partial/norma 

intreaga si perioada determinta/nedeterminata) ?

Grila de evaluare tehnică și financiară menționează punctarea activității de angajare a persoanelor din categorii defavorizate 

fără a impune resticții întrucât această activitate se realizează diferit în funcție de activitatea economică a societății. 

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza punctual pe specificul activității societății pentru care se solicită finanțarea, pe 

necesarul de personal care rezultă în urma investiției, etc.

ETF

78851 24.08.2016 Serban 

Dumitru (EY 

SRL)

Introducerea in cadrul Domeniilor de activitate eligibile a codului CAEN: 1107 - Productia de bauturi racoritoare 

nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate.

Tinand cont ca aceasta axa se adreseaza in special dezvoltarii mediului rural  si a activitatilor non-agricole, ar fi de bun 

augur sa se identifice acele activitati de productie care exista deja si pot duce la dezvoltarea zonei, la cresterea ocuparii 

fortei de munca zonala si a competitivitatii IMM-urilor din regiunile de dezvoltare ale Romaniei.

Industria apelor minerale,  domeniu Strategic pentru Romania,  are capacitatile de productie exact in zone rurale care 

necesita dezvoltare. Pana in prezent aceasta industrie  a fost neglijata de catre autoritati in ceea ce priveste accesul la 

fonduri nerambursabile iar aceasta axa ii poate ajuta in cresterea competitivitatii prin constructia unor centre de 

productie noi, prin achizitionarea de echipamente noi mai performante, eficienta energetica, cresterea fortei de munca 

etc.

Daca pentru aceasta axa nu este posibila depunerea de proiecte pentru un IMM din domeniul Productiei de Ape minerale 

va rog sa imi comunicati care ar fi alternativele de axe/programe unde o companie din domeniu poate sa aplice pentru a 

obtine finantare europeana.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78853 24.08.2016 Eugen Draia - extinderea codurilor CAEN eligibile ( cel putin la nivelul celor eligibile pt microintreprinderi )- nu consider ca Lista 

domenilor de activitate eligibile propuse acopera cu adevarat activitatile derulate de IMM-uri ( spre exemplu, sunt in lista 

coduri CAEN de genul 9102 , 9103, 7111 care nu reprezinta esenta unor IMM -uri sau exista cel putin 6 coduri CAEN 

legate de industria lemnului sau de industria fabricarii articolelor din blana  si tabacirea si finisarea pieilor - in conditiile in 

care dorim incurajarea unor activitati prietenoase cu mediul );

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78853 24.08.2016 Eugen Draia Posibilitatea solicitarii de catre beneficiari a unor sume mai mici de 200.000 EUR ( nu toate societatile au nevoie de 

finatari nerambursabile mai mari de 200.000 EUR - spre exemplu , o societate care doreste achizitionarea unui utilaj de 

300.000 EUR cu o rata a rambursarii de 55% nu ar fi eligibila );

Pragul minim de 200.000 euro a fost stabilit pentru a se asigura complementaritatea cu prioritatea de investiţii 2.1a. Eligibilitatea 

proiectului

78853 24.08.2016 Eugen Draia 1.1. a - asumarea unei rate de crestere a profitului din exploatare poate fi irelevanta in conditiile in care pretul materiilor 

prime se poate modifica in anii urmatori;

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78853 24.08.2016 Eugen Draia 2.3 b - proiectia veniturilor si a cheltuielilor cu fundamentare din 3 surse; nu inteleg cum s-ar putea identifica 3 surse 

verificabile pt a realiza proiectia respectiva;

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78853 24.08.2016 Eugen Draia 2.4 - Previzionarea economico financiara la finele anului 2 de implementare are de asemenea o rata mare de 

impredictibilitate si poate genera probleme de monitorizare ( inclusiv de returnare a banilor de catre beneficiari ) - 

asumarea ei in 2016 nu permite un scenariu realist de lucru pe baza caruia sa se poata defini cele 2 intervale ( ROA si ROE 

) - politicile financiare de anul viitor pot schimba intervalele asumate si ca atare neindeplinirea parametrilor punctati 

initial.

În cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară, rata solvabilităţii generale şi rata rentabilităţii financiare analizate sunt 

calculate în baza situației financiare înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Performanţele 

financiare reflectă potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi economice, obţinută în urma analizării unui 

ansamblu de factori cantitativi (indicatori economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale). Rata 

solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expus agentul economic analizat. În 

cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă. Insolvența este iminentă atunci 

când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la 

data scadenței. Dorim să precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere 

economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, FEDR nu sprijină întreprinderile aflate în 

dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat. În conformitate cu  Regulamentul (UE) NR. 

651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în 

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat,  o întreprindere este considerată a fi în dificultate şi atunci când aceasta face 

ETF

78857 24.08.2016 Gyorgyei 

Szabo 

Magdolna - 

UKKSZ

Intorducerea codurilor CAEN 221, 222, 236, 231, 234, 257, 23, 24 , 25 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78878 24.08.2016 Art Made 

Shoes SRL

Varianta actuală a ghidului specific este una discriminatorie, perioada de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de 

depunerea cererii de finanţare este o condiţie subiectivă şi ilegală, ce încalcă inclusiv obiectul general POR 2014-2020, 

respectiv creşterea competitivităţii economice.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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78880 24.08.2016 Ramona 

Campean 

(TIPOGRAFIA 

ARTA)

In data de 25.07.2016 Ministerul Dezvoltării Regionale şi  Administrației Publice (MDRAP) a publicat Ghidul solicitantului 

în versiunea supusă consultării publice aplicabil pentru Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor 

mici și mijlocii, vizând Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor. Lista domeniilor eligibile este in Anexa 2.   Va solicitam sa reanalizati codurile CAEN inscrise  in 

Anexa 2 – Lista domeniilor eligibile, si sa includeti codurile CAEN referitoare la industria tiparului astfel :    1721 - 

Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton 1729 - Fabricarea altor articole din hârtie si 

carton n.c.a. 1811 - Tiparirea ziarelor  1812 -  Alte activitati de tiparire n.c.a. 1813 -  Servicii pregatitoare pentru 

pretiparire 1814 -  Legatorie si servicii conexe  

ARGUMENTE :

Excluderea de la finanțare a industriei tiparului aduce un deserviciu economiei naționale prin faptul că aceasta va deveni 

necompetitivă în raport cu industriile tipografice din alte țări ale UE, unde există o concentrare mai mare de capital și se 

realizează economii de volum, existând astfel și mijloace proprii de finanțare a investițiilor. Fără un sprijin public pentru 

investiții în acest sector, România va deveni importator de produse tipărite, pierzând chiar și clienții din ramuri cu 

valoare adăugată mare (automotive, produse de lux, cultura, etc). O consecință imediată va fi că se vor pierde și 

veniturile aferente de la bugetul de stat.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78884 24.08.2016 Adrian Susac Primul lucru pe care l-am constatat citind draftul Ghidului Solicitantului, a fost acela ca nu foarte multe IMM-uri pot avea 

acces la finantare.

 

In conditiile in care dvs ati preluat practic Axa 1 si 3 ale POS CCE, acele IMM-uri care erau eligibile, acum sunt excluse la 

finantare. La o simpla comparare a nr. de pagini, se constata ca practic pe aceasta prioritate de investitii sunt eligibile, cu 

aproximatie, 50% mai putine coduri CAEN decat cele eligibile pentru prioritatea de investitii 2.1.A. Microîntreprinderi.

 

Mai mult decat atat, sunt foarte curios ce investitii poate face un solicitant cu codul CAEN 5829 Activităţi de editare a 

altor produse software, daca doar achizitionarea de active necorporale nu este eligibila. Sau cate muzee private exista in 

Romania.

Extindeti lista codurilor CAEN eligibile cat de mult se poate

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78884 24.08.2016 Adrian Susac De asemenea, mi se pare restrictiva prevederea ” Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de 

investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare...”(pag 16) si in 

contradictie cu prevederea ” diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate 

anterior în unitate. Diversificarea producției/serviciilor nu presupune, în mod obligatoriu, extinderea obiectului de 

activitate al beneficiarului, prin activarea într-o nouă clasă CAEN.”(pag. 9).

Conditionati solicitantii cu obligativitatea de a fi derulat activitate neintrerupt in ultimii 3 ani fiscali, evident cu 

respectarea prevederilor referitoare la nr de angajati si profitul operational.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

78884 24.08.2016 Adrian Susac Referitor la cheltuielile eligibile, active necorporale, dvs incurajati cumpararea de produse Microsoft, AutoCad, etc. in 

detrimentul produselor romanesti, mai mult decat atat finantati e-commerce, dar nu finantati solutii ERP, Business 

intelligence, etc...solutii de care IMM-urile chiar au mare nevoie.

Si asta lasand la o parte faptul ca o solutie de e-commerce nu poate functiona eficient si cu profit fara o solutie ERP.

Redefiniti sectiunea referitoare la activele necorporale, astfel incat beneficiarii sa poata achizitiona si alte solutii 

informatice, solutii care sa poate permite customizarea la nevoile lor, fara a limita aceasta la licente Microsoft, etc. 

(Exista software dezvoltat de companii romanesti, care nu este inregistrat ca licenta la organizatiile abilitate, deci nu este 

activ necorporal).

 Menţionăm că sunt eligibile doar cheltuielile cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, 

alte drepturi şi active similare .

Cheltuieli 

eligibile

78885 24.08.2016 European 

Web 

Consulting 

SRL

Va rugam sa luati in considerare urmatoarele doua propuneri referitoare la condițiile specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul Axei 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea 

creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, si anume:

	Introducerea pe lista codurilor CAEN, eligibile in vederea finantarii, a celor din clasa 25 – prelucrare metale, care sunt 

eligibile pe prioritatea de investitii 2.1.A. Microîntreprinderi;

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78885 24.08.2016 European 

Web 

Consulting 

SRL

Eliminarea necesitatii de a fi avut, pentru ultimii trei ani de activitate, venituri obtinute din codul CAEN pentru care se 

aplica; aceasta prevedere impiedica, de exemplu, o firma mica (cu circa 2.000.000 euro cifra de afaceri, cu profit, etc, 

care activeaza in domeniul serviciilor) sa aplice pentru o noua activitate, descrisa de un alt cod CAEN, desi detine 

resursele nnecesare – financiare, manageriale, knowhow. Serviciile oferite in prezent sunt legate de instalatiile de frig din 

industria alimentara, iar noua activitate  consta in transformarea deseurilor nepericuloase in compost reutilizabil – cod 

CAEN 3821.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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78886 24.08.2016 Daniel 

Stanescu 

(Global 

Company 

Incorporate)

In conformitate cu obiectivul specific al axei prioritare si al prioritatii de invesitii acestea este: 

“imbunatatirea competitivitatii economice prin crestrea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive 

identificare prin Strategia Nationala pentru Competitivitate”

Ghidul/ apelul de proiect prevede finantarea doar a domeniilor din Strategia Nationala pentru Competitiviate, sau exista 

posibilitatea de a prelua si codurile CAEN din Planurile de Dezvoltare Regionala. 

Avem aceste intrebari pentru ca in cadrul Strategiei Nationale pentru Competitivitate are o serie de domenii restrictive, 

iar prin completarea cu cele din Planurile de Dezvoltare Regionala, sunt domenii eligibile care au realmente nevoie de 

finantare mai mare in comparatie apelul de proiect 2.1 – apelul dedicat microintreprinderilor in mediul urban. 

Va rugam ca pana la finalizarea ghidului in versiunea finala sa aveti in vedere introducerea mai multor coduri CAEN 

eligibile in cadrul acestui apel de proiect luand in calcul posibilitatea de depunere a mai multor proiecte care pot crea 

competitivitate atat pe plan national cat si pe plan international, dar si de creare de noi locuri de munca.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78912 24.08.2016 Muller 

Arnold (SC 

PRINT and 

DESIGN 

OFFICE SRL)

Prin programul: POR 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor,  

firma noastră denumită Print&Design Office SRL, localizat în județul Harghita, Târgu Secuiesc, are intenția să acceseze 

fonduri pentru construirea unei hale în care putem desfăsura activitatea noastră. În prezent activitatea este bazată pe 

codul caen 1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Prin proiect vrem să facem investiția bazată pe codul CAEN 5812 

Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similar. Scopul construcției în general va încadra în codul 

CAEN eligibil, însă vor fi plasate câteva mașini de tipărire în hală. 

Descrierea halei: 

- hala de aprox. ~600mp. care se poate descompune la următoarele departamente mai importante: 

            - prima parte a halei ar fi pe doua nivele/etaje. 

            -  la subsol ar fi  sala pentru relații cu publicul/clienți, biroul cu personalul (aprox. 4 persoane) care se ocupa cu 

designul, redactarea, precum și cu lucrările prepress. (aprox. 150-200m2) 

            - la nivelul doi vor fi sala protocol, sala de relaxare/odihna, precum 2 birouri pentru administrație și contabilitate 

(aprox. 120mp.) 

            - imediat după sala de ralatii cu clienți ar fi camerele pentru personal/angajați (sala de mese, sala igienico-

sanitare, depozit pentru diverse consumabile/obiecte/echipamente pentru lucrări de redactare - aprox. 80-100mp.) 

            - după camerele pentru personal vor fi 2 camere pentru lucrări postpress (laminare/infoliere, biguire, perforare, 

legare în spirala, copertare, brosurare, pliere, numerotare, colare etc.) , lucrări manuale legat de legătorie. (aprox. 80mp.) 

            - partea a doua a halei ar fi depozitul pentru materialele folosite la lucrările de design/personalizare precum și 

Precizăm că datele prezentate de dumneavoastră, nu sunt suficiente pentru a ne putea pronunţa cu privire la eligibilitatea 

proiectului. De asemenea, pentru respectarea principiului egalităţii de şanse şi tratament în raport cu proiectele care sunt/ 

urmează a fi depuse spre evaluare, selecţie şi contractare şi având în vedere contextul competiţional al proiectelor, analiza 

criteriilor de eligibilitate se va realiza ulterior depunerii cererilor de finanţare, conform prevederilor Ghidului solicitantului - 

condiții specifice de accesare a fondurilor- 2.2.A.. Astfel, cererile de finanțare vor intra într-un sistem competitiv de 

verificare, evaluare și selecție, descris în secțiunea 2.1 din ghidul menţionat anterior. Pentru a primi finanţare, solicitantul 

trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate și selecție şi să parcurgă toate etapele de evaluare și selecție şi 

contractare.  

Investiții 

eligibile

78913 24.08.2016 SC GP 

SAGEATA 

PROD SRL

Vă rugăm respectos să includeţi codurile CAEN 4211, 2399, 2363 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78918 24.08.2016 SC BAITA 

BIHOR SA 

STEI

Din pacate , codurile CAEN pentru investitii prin programe EU in domeniul Industriei Extractive sunt foarte 

limitate.S.C.Baita Bihor S.A , este interesata sa dezvolte activitatea de extractie si prelucrare a calcarului pe care cu succes 

am reusit sa o incepem de la zero.Dezvoltarea insa in domeniul acesta depinde de capacitatea de a avea accces la utilaje 

performante . Finantarea din surse proprii este dificila iar conditiile de creditare bancare sunt dezavantajoase.Singura 

varianta fezabila de finantare este din fonduri europene ,dar este  restrictionata de limitarea  generata de codurile CAEN.

Va adresam rugamintea sa faceti demersurile necesare pentru reglementarea acestor situatii, in caz contrar nu este o 

surpriza ca Romania nu este capabila sa acceseze fonduri europene asa cum mediatic se analizeaza frecvent.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78921 24.08.2016 Benedek 

Arpad 

(ZAMBELLI 

METAL SRL)

Includerea codului CAEN 2562 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78923 24.04.2016 Cătălina 

Sofron  

(TERASIS)

Referitor la cheltuielile cu activitati de internationalizare, la pag 25 din Ghidul solicitantului, capitolul 6., pct 6.3, acestea 

sunt eligibile in limita a 45000 lei, fara TVA.

Avand in vedere ca prezenta unei companii la un stand international presupune cheltuieli superioare cu transportul si 

cazarea personalului, cu inchirierea si amenajarea standului, precum si cheltuieli de marketing pentru promovarea la 

targ, propun ca limita acestor cheltuieli sa fie modificata la 90000 lei, fara TVA. Precizez ca o companie de talia unui IMM 

care dispune de o strategie de internationalizare ar trebui sa participe la min 2 targuri internationale pe an.

Limita stabilită pentru cheltuielile cu activități de internaţionalizare a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în 

acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile

78923 24.04.2016 Cătălina 

Sofron  

(TERASIS)

In cadrul listei cu cheltulielile eligibile aferente proiectului nu am regasit cheltuielile cu marketingul si distributia 

produselor / serviciilor la nivel national. Propun introducerea acestei linii de cheltuieli in limita a 90000 lei, fara TVA. 

Printre activitatile care se pot subscrie acestor cheltuieli se numara: cheltuieli cu studii de piata, promovarea in media 

tiparita si online, taxe de participare la targuri nationale si la conferinte de specialitate.

Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile. Sunt eligibile doar  cheltuielile cu activitățile obligatorii 

de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) .

Cheltuieli 

eligibile
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78923 24.04.2016 Cătălina 

Sofron  

(TERASIS)

In Anexa 4 - Grila de evaluare tehnica si financiara, la pct 2.4 am rugamintea sa confirmati daca textul complet este “ 

Previzionarea economico-financiara ca urmare a implementarii proiectului, la finalul celui de-al doilea exercitiu financiar 

complet, dupa implementarea investitiei,”.

Textul criteriului este: Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui  de-al doilea 

exercițiu financiar complet, după implementarea investiției.

ETF

78923 24.04.2016 Cătălina 

Sofron  

(TERASIS)

In Anexa 4 - Grila de evaluare tehnica si financiara, la punctul 1.2 c Activitati de certificare a unui produs/serviciu/proces, 

se acorda 3 puncte. Va rog sa exemplificati astfel de activitati de certificare pentru domeniile CAEN 7112 Activitati de 

inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, CAEN 5829 Activităţi de editare a altor produse software  si CAEN 6312 

Activitati ale portalurilor web. De asemenea, va propun sa exemplificati in cadrul Ghidului solicitantului astfel de 

activitati de certificare, in mod similar cum ati procedat cu activitatile de certificare pentru sistemul de management 

(pag.21).

Activitățile de certificare/recertificare a unui produs/serviciu/proces sunt în conformitate cu produsele/serviciile prestate de 

solicitant. Având în vedere numărul mare de certificări, AMPOR nu poate să le detalieze în grila de evaluare tehnică 

financiară. Certificarea este procedura de atestare a conformitatii unui produs, a unui serviciu sau a unui sistem de 

organizarea a intreprinderii in raport cu un standard.

ETF

78929 24.08.2016 OSCAR RAY 

TEODORESCU 

(IBS)

În urma analizării Ghidului de finanţare am constatat că lista domeniilor de activitate eligibile – conform anexei nr. 2, este 

restrictivă pentru IMM-urile ce doresc finanţare prin această axă.

Conform Hotărârii de Guvern  nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, 

Prioritatea 4: promovarea celor 10 sectoare de viitor, din care: 

-	Industrii creative;

-	Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

-	Industria auto şi componente;

-	Procesarea alimentelor şi a băuturilor;

-	Energie şi management de mediu

se doreşte transformarea condiţiilor creşterii economice, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii.

Astfel, în vederea atingerii obiectivului prevăzut în Strategia Naţională pentru competitivitate 2015 – 2020, solicităm 

completarea anexei 2 – lista domeniilor de activitate eligibile la Ghidul solicitantului - Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii - Prioritatea de investiţii 2.2. – sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor 

avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, cu următoarele domenii de activitate:

-	Cod CAEN 2361 – fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

-	Cod CAEN 4711 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi şi tutun; 

-	Cod CAEN 3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;

-	Cod CAEN 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor;

-	Cod CAEN 4532 – Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;

-	Cod CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78961 24.08.2016 ASCO TOOLS Includerea codului CAEN 2849 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

78967 24.08.2016 Vasilica 

Dobrescu

Avand in vedere solicitarile potentialilor beneficiari din categoriile mentionate in ghidul specific 2.2 POR, propun 

modificarea anexei 2 Lista domenii eligibile prin includerea intre codurile CAEN eligibile a urmatoarelor coduri CAEN:

- 2434 Trefilarea firelor la rece 

- 2222  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

- 2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;- 

- 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

- 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

- 2562 Operatiuni de mecanica generala.

Mentionez ca toate aceste coduri CAEN sunt incluse in Strategia Nationala de Competitivitate sau Planurile de Dezvoltare 

Regionala.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79006 24.08.2016 Ramona 

Blaga

Conform punctului 2.1 din Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020

"Principalele puncte de interes pentru agenda competitivităţii rămân cele legate de realizarea proiectelor de investiţii 

publice conform angajamentelor curente ale Guvernului României, care indică o creştere a cheltuielilor de investiţii de la 

6,0-6,5% din PIB cât s-a prevăzut pentru perioada 2010-2012 (5,9% din PIB sau 16,6% din totalul cheltuielilor bugetare în 

2013"

Din acest punct de vedere,IMM-urile eligibile conform POR 2.2 trebuie incurajate sa faca investitii in tehnologie si 

echipamente performante pentru a putea fi competitive si a se angaja sa efectueze, in conditii de piata, lucrari publice si 

private. 

Completarea Anexei 2 cu urmatoarele coduri CAEN eligibile va permite IMM-urilor aplicante in cadrul apelului de 

proiecte din 2016, Programul POR 2.2 sa poata participa in conditii competitive la licitatii si va crea un effect 

macroeconomic benefic pentru economia nationala prin angajarea de personal din domeniile vizate:

includere CAEN 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

includere CAEN 6190 Alte activitati de telecomunicatii

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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79007 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Includerea codului CAEN 2849 - Fabricarea altor masini-unelte n.c.a, in randul activitatilor eligibile (Anexa 2 – Lista 

domenii eligibile).

Motivatie: Acest sector de activitate cuprinde un numar mare de IMM-uri la nivel national, in regiunile eligibile. Acestea 

angajeaza un numar semnificativ de persoane (multe activand in mediul rural) si au un potential ridicat de crestere. 

Avand in vedere ca in denumirea programului apare „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție 

*...+” ar fi inechitabil ca tocmai un cod CAEN din domeniul fabricatiei sa fie exclus de la finantare.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79007 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Avand in vedere documentele specifice ce trebuie obtinute pentru o investitie noua (locatie – titlu proprietate, studii 

tehnice, diverse autorizatii si documentatii prealabile -> toate necesitand timp pentru obtinere, recomandam o perioada 

de cel putin 6 luni de la momentul lansarii variantei finale a Ghidului Solicitantului pana la momentul deschiderii 

perioadei de depunere:

Motivatie: Dat fiind documentele mentionate (care implica costuri si faptul ca pana la varianta finala a Ghidului pot 

aparea modificari – aspect ce implica riscuri si determina companiile sa nu inceapa lucrul la proiecte), este necesara o 

perioada suficienta de timp intre momentul lansarii ghidului final si deschiderea depunerii apelului.

Avand in vedere ca vorbim de proiecte a caror valoare totala poate depasi cu usurinta 2 mil. EUR, pentru IMM-uri aceste 

investitii reprezinta investitii strategice si este necesar timp suficient pentru ca factorii de decizie ai companiilor sa ia o 

hotarare privind startul pregatirii proiectului si implicit sa aiba timp suficient sa pregateasca aplicatiile intr-o maniera 

competitiva.

Cand estimati lansarea depunerilor de proiecte in cadrul acestui program de finantare?

În cadrul acestui apel, proiectele pot fi depuse doar în perioada de 6 luni menționată în subsecțiunea 2.2. din ghidul 

solicitantului.  Data și ora lansării cererii de proiecte vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

În conformitate cu Calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în 

funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor), data lansării apelului de proiecte  este Noiembrie 2016

Depunere CF-

termenul 

lansării 

apelului

79010 24.08.2016 Boze 

Constantin

Cum se explica excluderea CAEN 1310 din categoria celor eligibile in conditiile in care acestea, FILATURILE TEXTILE de 

fibre naturale si sintetice, producand firele (materia prima) pentru  fabricile de stofe si tricotaje, reprezinta baza 

industriei textile, care cu aceasta exceptie este considerata eligibila.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

79020 24.08.2016 Simona Ilie 

(Net Brinel 

SA)

In codurile eligibile ale acestei AXE,  lipsesc codurile pentru intreprinderile mici si mijlocii care proceseaza/fabrica si 

comercializeaza articole de papetarie , cum aceasta este o activitate extrem de elaborata si cu impact foarte mare mai 

ales in cadrul institutiilor de invatamant unde cererea pe acest tip de produs este foarte mare , producatorii si micii 

intreprinzatori au nevoie de a-si imbunatati activitatea folosind tehnologii avansate de procesare a acestor tip de 

produse.

Acest lucru le va da posibilitatea de a oferi produse romanesti , procesate in Romania de cea mai inalta calitate si nu de a 

importa produse echivalente de pe piata externa , produse care de cele mai multe ori au un raport pret /calitate 

indoielnic. 

Astfel lansam propunerea  de a se introduce si codul 1723 -  ‘’Fabricarea articolelor de papetarie ‘’ in cadrul programului  

Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara 2 -  Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Prioritatea de investitii 2.2 -  Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79028 24.08.2016 Sand Mar 

Consulting

In cadrul Ghidului Solicitantului (draft) pentru Prioritatea de investitii (PI) 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” din cadrul POR a fost propusa lista codurilor CAEN eligibile 

pentru acest apel (Anexa 2 la Ghidul Solicitantului), care este foarte scurta, intr-un mod inexplicabil si nu reflecta in mod 

corect transpunerea domeniilor identificate ca fiind competitive in SNC.

Domeniile SNC pe care insusi Obiectivul Specific pentru PI 2.2: “Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea 

productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC” le urmareste, sunt detaliate prin coduri 

CAEN, alese aleator si fara sa fie explicat/justificat de ce unele coduri CAEN apar in aceasta lista si altele nu, desi fac parte 

din acelasi domeniu SNC). Aceasta justificare este necesara si obligatorie deoarece introducerea sau eliminarea de coduri 

CAEN din aceasta lista inseamna accesul sau interdictia unor firme de a participa la acest apel de proiecte si este un lucru 

DISCRIMINATORIU, avand in vedere ca toate firmele respective fac parte din acelasi domeniu de activitate (indentificat in 

Strategia Nationala de Competitivitate ca fiind un SECTOR DE ACTIVITATE COMPETITIV).

Mai mult, in Lista de coduri CAEN eligibile au fost introduse domenii de activitate necorelate cu realitatea economica din 

Romania: productia de ceasuri (cod CAEN 2652), activitati ale bibliotecilor si arhivelor (cod CAEN 9101), activitati ale 

muzeelor (cod CAEN 9102), gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic (cod CAEN 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79029 24.08.2016 Simona 

Gavrila

Referitor la ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitii 2.2, avem urmatoarea propunere:

Sa se reduca la 1 an calendaristic vechimea in desfasurarea activitatii in domeniul (CAEN) vizat de investitie, inainte de 

depunerea cererii de finantare. In ghid se solicita o vechime de 3 ani calendaristici, la capitolul 3.2, punctul 3, pagina 16.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79030 24.08.2016 Pușcau Vasile Includerea codurilor CAEN 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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79074 24.08.2016 Marian 

Stoian

In actuala lista a codurilor CAEN pentru "Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii  ntreprinderilor mici şi mijlocii, 

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor" 

gasim de fapt doar lista codurilor CAEN aferente prioritatii de investitii  2.1.A-Microintreprinderi, categoria A- Domenii de 

activitate din Strategia Nationala de Competitivitate.

Dintre domeniile considerate importante din punctul de vedere al planurilor de dezvoltare regionala  categoria B – 

(Domenii de activitate din Planurile de Dezvoltare Regionala) aferente prioritatii de investitii 2.1.A-Microintreprinderi, in 

lista codurilor CAEN aferente prioritatii de investitii 2.2 IMM-uri nu au fost preluate decat 4 coduri CAEN : 

- 3212 (fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase);

- 3213 (fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare);

- 3230 (fabricarea articolelor pentru sport);

- 3240 (fabricarea jocurilor si jucariilor).

Toate celelalte coduri CAEN  din categoria B (categorie care include domeniile din  Planurile de Dezvoltare Regionala - 

sunt considerate neeligibile  in lista codurilor CAEN aferente prioritatii de investitii 2.2 IMM-uri, desi este vorba despre 

coduri CAEN corespunzatoare sectoarerlor industriale care fac parte din Planurile de Dezvoltare Regionala.

Aceasta poate decurge din observarea unei inconsistente in definirea obiecului specific al Axei Prioritare 2 intre cele doua 

ghiduri. Astfel in Ghidul pentru micorintreprinderi acesta este definit ca fiind reprezentat de ”consolidarea pozitiei pe 

piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile identificate ca prioritare in Strategia Nationala de Competitivitate 

(SNC) si Planurile Regioanle de Dezvoltare (PRD)” iar in ghidul pentru IMM definirea aceluiasi obiectiv specific pentru 

aceeasi axa proritara  a POR este transformat imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79074 24.08.2016 Marian 

Stoian

Referitor la Grila de evaluare tehnica si financiara, punctul 2.4.3, „Rata rentabilitatii financiare”, consideram ca valoarea 

aleasa pentru punctare (minim 6%) este exagerata tinand cont de nivelul dobanzilor la depozite. Propunem ca punctarea 

sa se faca incepand de la 2%.

Rentabilitatea unei firme se referă la capacitatea ei de a obţine profit, adică de a obţine un excedent de venituri peste 

valoarea costului total implicat. Rentabilitatea permite firmei nu numai menţinerea în afaceri, dar şi dezvoltarea ei. Această 

prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a 

produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, se au în 

vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de 

dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să 

devină regională, națională sau internațională).  Așa cum se poate observa din enunțul obiectivului specific, prioritatea de 

investiții 2.2 își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte/mențină poziția pe piață prin consolidarea 

unor competențe superioare concurenței. Astfel se  impune ca valorile ratelor de rentabilitate să fie cât mai ridicate, pentru 

a reflecta o situaţie favorabilă din punct de vedere economic şi financiar.

ETF

79074 24.08.2016 Marian 

Stoian

Referitor la Grila de evaluare tehnica si financiara, punctul 2.2.1, „Rata solvabilitatii generale”, consideram ca valoarea 

aleasa pentru punctare este mare, tinand cont de faptul ca societatile romanesti sunt dotate cu active vechi si care au 

valori mici in contabilitate (de ex in industria textila sunt extrem de putine societati capabile sa atinga valorile cele mai 

bine punctate in aceasta grila si este o industrie cu foarte multe coduri CAEN eligibile). Ar trebui corelat acest criteriu. 

Intelegem ca este un criteriu important de bancabilitate, dar rostul acestui tip de finantare este acela de a suplini 

neindeplinirile pietei financiare.

În cadrul Anexei 4 –Grila de evaluare tehnică şi financiară se punctează :

1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Rata 

solvabilităţii generale, Rata rentabilităţii financiare – ROE, Rata de creștere a profitului din exploatare) 

2. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției (Rata solvabilităţii generale; Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / 

Capitaluri proprii)) 

Referitor la capacitatea economico-financiară a solicitantului,  aşa cum se poate observa sunt calculate în baza situației 

financiare înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Performanţele financiare reflectă 

potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori 

cantitativi (indicatori economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale). 

Rata solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expus agentul economic analizat. 

În cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă. Insolvența este iminentă atunci 

când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la 

data scadenței. Dorim să precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere 

economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, FEDR nu sprijină întreprinderile aflate în 

dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat. În conformitate cu  Regulamentul (UE) NR. 

ETF

79076 24.08.2016 ORGMAN SRL 

(via ADR NV)

La capitolul 3.2 Eligibilitatea solicitantului punctul 3 se cere ca solicitantul sa fi desfasurat activitate in clasa CAEN vizat de 

investitie pe o perioada de cel putin 3 ani inainte de depunerea cererii de finantare. Cum se dovedeste acest fapt si ce 

document se anexeaza la dosarul cererii de finantare? Este de ajuns sa fie autorizat codul CAEN? Pe bilantul din anul 

2015 apare activitatea preponderenta si Activitatea preponderenta efectiv desfasurata, insa pentru restul exercitiilor 

financiare nu apare acest lucru.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79076 24.08.2016 ORGMAN SRL 

(via ADR NV)

La capitolul 3.2 Eligibilitatea solicitantului

la punctul 4 se cere ca si criteriu de eligibilitate: solicitantul sa fi obtinut venituri din exploatare in clasa CAEN vizat de 

investitie in fiecare din ultimele 3 exercitii financiare. Ce dovada se aduce pentru a determina acest lucru tinand cont de 

faptul ca solicitantii nu emit facturile in functie de codul CAEN?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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79076 24.08.2016 ORGMAN SRL 

(via ADR NV)

La determinarea solicitantului daca se incadreaza in categoria de microintreprindere la capitolul 2.7.2 se da un exemplu 

in care intreprinderea A inregistrata in Romania este detinuta in proportie de 60% de intreprinderea B inregistrata in 

afara Romaniei si aceste doua nu sunt considerate intreprinderi unice dar se iau in calcul legaturile in vederea incadrarii 

solicitantului in categoria de IMM. Acest aspect se ia in calcul si in cazul in care legatura dintre A (societate din Romania) 

si B (societate din UE) este stabilita prin intermediul unei persoane fizice, precum si in cazul intreprinderilor partenere?

In sensul identificarii intreprinderii unice (pentru cumularea ajutoarelor de minimis primite), nu sunt luate in considerare si 

legaturile stabilite prin intermediul persoanelor fizice.

Legaturile prin intermediul persoanelor fizice sunt relevante, insa, la incadrarea solicitantului in categoria 

microintreprinderilor (conform Legii 346/2004), indiferent de nationalitatea persoanelor fizice respective ori a 

intreprinderilor analizate.

Eligibilitate 

solicitant

79076 24.08.2016 ORGMAN SRL 

(via ADR NV)

La determinarea solicitantului daca se incadreaza in categoria de microintreprindere la capitolul 2.7.2 se da un exemplu 

in care intreprinderea A inregistrata in Romania este detinuta in proportie de 60% de intreprinderea B inregistrata in 

afara Romaniei si aceste doua nu sunt considerate intreprinderi unice dar se iau in calcul legaturile in vederea incadrarii 

solicitantului in categoria de IMM. Acest aspect se ia in calcul si in cazul in care legatura dintre A (societate din Romania) 

si B (societate din UE) este stabilita prin intermediul unei persoane fizice, precum si in cazul intreprinderilor partenere? 

4.	In cadrul acestui apel de proiecte un SRL al carui asociati sunt cetateni straini, iar acestia la randul lor mai detin alte 

societati in societati din strainatate pot depune proiect cu SRL-ul din Romania in vederea construirii unei noi hale de 

productie si achizitia de echipamente?

Da, cu condiţia ca solicitantul sa se incadreze inca in categoria microintreprinderilor. In sensul identificarii relatiilor de 

legatura, nationalitatea persoanelor fizice prin intermediul carora se stabilesc relatii de legatura intre intreprinderi, ori a 

intreprinderilor analizate, nu este relevanta.

Eligibilitate 

solicitant

79079 24.08.2016 SANIMED 

INTER. IMPEX

În cadrul Apelului de proiecte 2.1.A/2016 destinat Microîntreprinderilor, domeniile de activitate finanţate sunt atât cele 

identificate în Strategia Naţională de Competitivitate (SNC), cât şi cele identificate în Planurile de Dezvoltare Regională. 

În schimb, în cadrul Apelului de proiecte  2.2/2016 destinat IMMurilor, domeniile de activitate finanţate sunt cele 

identificate doar în SNC si astfel constatăm că au fost eliminate următoarele diviziuni CAEN 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 

41, 42, 43, 52, 95, fapt pentru care vă rugăm să ne comunicaţi care au fost criteriile care au stat la baza eliminării de la 

finanţare a acestor diviziuni CAEN, în cadrul acestei linii de finanţare.

 

Eliminarea din cadrul Apelului de proiecte 2.2/2016 a domeniilor de activitate identificate în Planurile de Dezvoltare 

Regională, limitează posibilitatea de dezvoltare si îmbunătăţire a competitivităţii a unei largi categorii de IMM-uri, prin 

intermediul finanţărilor nerambursabile si implicit la crearea unei competiţii reale de proiecte, a unor planuri de afaceri şi 

investiţii cu un grad înalt de calitate şi cu un impact real economic şi social.

 

Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să reanalizaţi oportunitatea revizuirii listei domeniilor de activitate eligibile, 

prin introducere domeniilor de activitate identificate şi pe cele identificate în Planurile de Dezvoltare Regională.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79079 24.08.2016 SANIMED 

INTER. IMPEX

La Sectiunea 3.2. Eligibilitatea solicitantului, din GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR, se prezinta si se definesc societatile elegibile de accesare a finantarii la prezentul Apel, astfel:

 

“..............În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi 

completările ulterioare, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de 

cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

a) microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de 

până la 2 milioane euro, echivalent în lei;........”

La punctul 5, din cadru aceleiasi sectiuni, reveniti cu o precizare restrictiva in cadrul microintreprinderilor, precizand un 

prag minim de 5 salariati, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare:

“5. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de 

finanțare”

Introducerea acestui prag restrictiv, limiteaza practic numarul de microintreprinderi ce pot accesa programul de 

finantare a acestui Apel si, evident contravine sensului real si al definitiei corecte, stipulate in aceeasi sectiune la punctul 

1. a), mentionat dealtfel si in Anexa 1.3.a – Încadrarea în categoriile IMM, in cadrul documentelor anexate la prezentul 

Ghid, fapt pentru care vă rugăm să ne comunicaţi care au fost criteriile care au stat la baza introducerii acestei masuri 

restrictive si care sunt normele care stipuleaza acest numar mediu de angajati si nu 3 sau 7????

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79164 24.08.2016 Hygia Consult Care este perioada de monitorizare/durabilitate a proiectului? 

Cf. Ghid pag. 5, indicatorul de proiect Realizarea unei investiții inițiale face obiectul monitorizării implementării investiției 

propuse prin proiect iar ”termenul de realizare a investiției inițiale îl reprezintă finalul exercițiului financiar ulterior anului 

în care se finalizează implementarea proiectului”, însă nu e specificată perioada de monitorizare a acestui indicator.

Menționarea perioadei de durabilitate a investiției.

Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 de luni și nu 

depășește data de 31.12.2023. 

Perioada de implementare a proiectului (spre deosebire de perioada  de realizare a activităților proiectul ) cuprinde atât 

activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul 

contractării proiectului. Aceasta este calculată în mod automat odată cu completarea cererii de finanțare (calendarul 

activităților proiectului) în aplicația MySMIS.

Indicatorul de proiect face obiectul monitorizării implementării investiției iar termenul de realizare a indicatorului îl 

reprezintă finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.

Indicatori

79164 24.08.2016 Hygia Consult Cap.5 din Ghid.Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

În cazul unui proiect depus și respins ca urmare a evaluării administrative/tehnico-financiar, se va putea redepune în 

cadrul aceluiași apel de proiecte?

Clarificarea aspectului privind posibilitatea redepunerii unui proiect respins în cadrul aceluiași apel de proiecte

Nu. În cadrul acestui apel, un solicitant poate redepune o cerere de finanțare respinsă doar ca urmare a etapei de verificare a 

conformității administrative și eligibilității. Un solicitant nu poate redepune o cerere de finanțare respinsă în etapa de 

evaluare tehnică și financiară.
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79164 24.08.2016 Hygia Consult Cap. 2.4 din Ghid. Valorea minimă-maximă a ajutorului nerambursabil

Cf Ghid pag. 7, ”Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro”. 

Există și o valoarea minima eligibilă a proiectului?

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro, prin urmare valoarea minimă este de 200 000 

euro.

Eligibilitatea 

proiectului

79164 24.08.2016 Hygia Consult Anexa 2.Lista domeniilor de activitate eligibile

Propunem adăugarea următoarelor coduri CAEN în Anexa 2 la Ghid: 

•	2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

•	2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

•	2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

•	2229 Fabricarea altor produse din material plasticConform Strategiei de Export 2014-2020, nu doar fabricarea de mobilă 

este considerat sector important cu puncte tari pentru exporturi în perioada 2014-2020, dar și fabricarea produselor 

mase plastice. Mai mult, prezenţa maselor plastice în industria mobilei a crescut de la an la an, pe măsură ce tehnologia 

de realizare a diferitelor repere de plastic (de la accesorii până la produse finite) s-a dezvoltat, iar trendul actual este de 

integrare masivă a maselor plastice în realizarea de componente pentru industria mobilei.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79164 24.08.2016 Hygia Consult 3.2. Eligibilitatea solicitantului. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia

Cf Ghid pag. ” Întreprinderile mijlocii din mediul rural trebuie să fi desfășurat activitate non-agricolă”. Solicitantul trebuie 

să fi desfășurat acest gen de activități cu mai mult de 3 ani înaintea depunerii proiectului?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79164 24.08.2016 Hygia Consult 3.2. Eligibilitatea solicitantului, pct 4.

La pct.4 pag.16 din Ghid, se mentionează ”Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de 

investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate”. Există o valoare minima impusă a acestor venituri pe 

fiecare din cei 3 ani?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79164 24.08.2016 Hygia Consult 3.4. Eligibilitatea cheltuielilor.

Cheltuieli cu activități de internaţionalizare. Este considerată eligibilă participarea la târguri naționale/internaționale 

(taxă participare, transport, cazare) ca vizitator, deci nu ca expozant?

Expozant. Vă rugăm să consultaţi Planul de afaceri, cap. 2.	Investiția. Eligibilitate 

solicitant

79164 24.08.2016 Hygia Consult 4. Completarea cererii de finanțare. Anexe obligatorii

Va rugam sa dati cateva exemple de documente prin care se va face dovada că solicitantul a desfăşurat activitate în 

domeniul (clasa CAEN) vizat de investiția pentru care solicită investiția pe o perioadă corespunzătoare de cel puţin 3 ani 

calendaristici

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

79164 24.08.2016 Hygia Consult Cap. 2.7 din Ghid. Caracteristicile  Investiei initiale

Cf. Ghid pag. 9, investiția inițială poate fi legată de crearea unei unități noi. Noua unitate trebuie folosită exclusiv pentru 

activitatea ce face obiectul investiției, ex. productie mobilier? 

Ar putea fi creată o unitate nouă in care sa fie desfășurate activități conexe celei de productie? Spre exemplu un spatiu 

de depozitare, birouri administrative, etc.

Da, investiţia propusă (crearea unei noi unități de producție/prestare servicii) trebuie să vizeze domeniul de activitate (clasa 

CAEN) identificat ca atare. Sunt eligibile toate suprafeţele necesare funcţionării unei hale de producţie, incluzând şi vestiare, 

grupuri sanitare, birouri, etc., aferente halei.

Ajutor de 

stat

79164 24.08.2016 Hygia Consult Cap. 3.2. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie

Dovada capacității financiare poate fi făcută din mai multe surse? Ex. Extras de cont ( surse proprii) și contract de credit 

bancar?

DA. Depunere CF-

Lista 

documente

79164 24.08.2016 Hygia Consult Cap. 3.4. Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor

Cf. ghid pag. 23 pct. i. o investiție în active corporale și/sau necorporale să fie legate de înființarea unei noi unități, de

extinderea unei unități existente, de diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau de o 

modificare fundamentală în procesul general de producție al unei unități

existente sau achiziționarea activelor care aparțin unei unități, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 

unitatea s-a închis sau s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată; activele

sunt achiziționate de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul; tranzacția are loc în condițiile

pieței. Astfel, este eligibilă și achiziția unei clădiri?

În cadrul acestui apel de proiecte este neeligibilă 	achiziționarea de terenuri si/sa construcţii. Cheltuieli 

eligibile

79164 24.08.2016 Hygia Consult Cap. 3.4. Eligibilitatea cheltuielilor

Sunt eligibile cheltuielile aferente serviciilor de transport, punere in functiune si instruire generate de achiziția unui 

echipament?

În ghidul solicitantului au fost detaliate cheltuielile eligibile şi neeligibile. Vă rugăm să consultaţi cap. 3.4.	Eligibilitatea 

cheltuielilor.  Sunt eligibile dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) .

Cheltuieli 

eligibile

79164 24.08.2016 Hygia Consult Cap. 1.6 Indicatorul de proiect

Se menționează ca fiind eligibile: Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui 

produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție. 

În lumina celor antementionate, putem intelege că, un centru medical care desfașoară atât activități de asistență 

medicală generala (CAEN 8621), cat si activitati de asistență stomatologică (8623) poate solicita finanțare pentru clasa 

86/862 și prin urmare va putea achiziționa aparatură medicală specifică ambelor coduri CAEN, dat fiind că acestea se 

regăsesc în cadrul aceleași clase?

Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja 

existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

Indicatori

79176 24.08.2016 TDP 

PARTNERS

În ceea ce priveşte categoria de IMM-uri eligibile în mediul rural, considerăm şi acest criteriu ca fiind restrictiv pentru 

societăţile din mediul rural. Vă propunem modificarea ghidului în sensul eliminării acestei condiţii şi accesul la finanţare 

pentru IMM-uri non-agricole, atât di mediul urban, cât şi din mediul rural.

Referitor la întreprinderile din mediul rural, precizăm că s-a asigurat complementaritatea cu PNDR care va sprijini IMM-urile 

agricole din mediul urban şi rural, precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din mediul  rural.

Eligibilitate 

solicitant
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79178 24.08.2016 Mihaela 

Iftime

Includerea codurilor CAEN 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79181 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Deşi în Strategia Naţională pentru Competitivitate sunt menţionate ca sectoare cu potenţial competitiv, industria 

competitivă, industria creativă, industria auto şi componente şi energie şi management de mediu, nu sunt menţionate în 

Anexa 2 grupele CAEN 17, 18, 22, 231, 234, 24, 25, 27, 28, 30. Având în vedere că aceste activităţi au impact în fluxurile 

de producţie din industra creativ, industria auto şi componente şi în energie şi management de mediu, considerăm 

necesară includerea acestor grupe CAEN pentru o dezvoltare a industriilor pe verticală şi orizontală.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79812 24.08.2016 Larisa Delcea La Subcriteriul 2.1 Experienta solicitantului in domeniul de activitate vizat de investitie din Anexa 4 – Grila de evaluare 

tehnica si financiara, propunem urmatoarele modificari:

-	Solicitantul a desfășurat activitate, pe o perioadă mai mare de 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de 

finanțare – 20 puncte

-	Solicitantul a desfășurat activitate, pe o perioadăde 2 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare – 10 

puncte

Subcriteriile de evaluare tehnica si financiara respective au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, 

vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79182 24.08.2016 Larisa Delcea 2.	La Subcriteriul 2.2 Performanţele economico-financiare ale solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii 

cererii de finanțare din Anexa 4 – Grila de evaluare tehnica si financiara, propunem urmatoarele modificari:

-	Indicatorii care pot masura eficienta unui IMM sunt ROE si rata solvabilitatii

Consideram ca indicatorii - Rata rentabilității economice (ROA) si  Rata de creștere a profitului din exploatare, sunt 

irelevanti pentru a puncta performantele economice ale unui IMM.

Subcriteriile de evaluare tehnica si financiara respective au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, 

vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific

În cadrul Anexei 4 –Grila de evaluare tehnică şi financiară se punctează :

1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Rata 

solvabilităţii generale, Rata rentabilităţii financiare – ROE, Rata de creștere a profitului din exploatare) 

2. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției (Rata solvabilităţii generale; Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / 

Capitaluri proprii)) 

Referitor la capacitatea economico-financiară a solicitantului,  aşa cum se poate observa sunt calculate în baza situației 

financiare înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Performanţele financiare reflectă 

potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori 

cantitativi (indicatori economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale). 

Rata solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expus agentul economic analizat. 

În cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă. Insolvența este iminentă atunci 

când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la 

data scadenței. Dorim să precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere 

economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, FEDR nu sprijină întreprinderile aflate în 

ETF

79182 24.08.2016 Larisa Delcea Codurile CAEN  din Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile sunt discriminatorii şi nerelevante pentru nevoile 

reale ale economiei româneşti. Oare chiar sunt necesare finanţări europene pentru târguri, bâlciuri, centre SPA, reviste 

de can-can şi alte asemenea activităţi?! Considerăm că activităţile productive, cele care aduc cu adevărat plus valoare 

sunt reprezentate la un nivel foarte scăzut, în detrimentul altor activităţi care par a fi introduse în această listă pentru 

satisfacerea unor grupuri de interese.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79182 24.08.2016 Larisa Delcea Suma alocata pentru prezentul apel de proiecte, respectiv 172,94 mil. Euro este infima, raportata la numarul IMM – 

urilor existente din mediul urban si rural.

Prin Acordul de Parteneriat cu România 2014-2020, document aprobat de CE în data de 6 august 2014, au fost stabilite 

contribuțiile din fondurile europene structurale și de investiții pentru programele operaționale și pentru fiecare obiectiv 

tematic din cadrul acestora.

Astfel, pentru obiectivul tematic 3, prin care sunt finantate investitiile axei prioritare 2 Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii  a POR a fost stabilita suma de 644.68 milioane euro FEDR.  Această sumă a fost împărţită 

pentru toate priorităţile de investiţii:

Prioritate de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi 

și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri- 2.1.A Microîntreprinderi.

Prioritate de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi 

și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri- 2.1.B Incubatoare de afaceri.

Prioritate de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- A Imm-

uri

Prioritate de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- B 

instrumente financiare

Alocare

79182 24.08.2016 Larisa Delcea La pag. 21, punctul 3 din Ghidul Solicitantului  -  ”(pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, 

indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare 

publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ 

extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de 

fonduri publice din alte surse de finanţare.” – Care sunt tipurile de fonduri publice  la care se face referire in sintagma 

”nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare”?

Sintagma se referă la toate tipurile de finanţare publică. Eligibilitate 

solicitant
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79185 24.08.2016 Andreia Deliu Pentru  criteriul 1.1 va rugam sa specificati cum se calculeaza acest punctaj, si anume ce suma se ia in calcul pentru 

„profitul din exploatare in activitatea vizata de proiectul de investitie”:

i.	Profitul aferent doar scenariului „proiect” aferent analizei financiare (respectiv profitul generat strict de activitatea 

realizat/ finantata prin proiect)

SAU

ii.	Profitul inregistrat de solicitant pe intreg codul CAEN aferent proiectului, adica -> profit activitate curenta pe acest 

cod CAEN + profit aferent proiectului de investitii

In practica, sub acelasi cod CAEN o intreprindere poate sa realizeze o serie de produse, iar prin proiect sa finanteze active 

ce ii permit realizare de produse noi, chiar daca se incadreaza toate sub acelasi cod CAEN – a se vedea mentiunile 

situatiei de „diversificare productie unitate” , Ghid, pagina 9.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79185 24.08.2016 Andreia Deliu Pentru criteriul 1.2 b si c):

i.	Sunt eligibile cheltuielile de recertificare/ reinnoire anuala a certificatelor sistemelor de management al calitatii sau 

cele de certificare produse/ procese?

Ii.	In cazul in care cheltuielile de recertificare/ reinnoinre anuala a certificatelor sistemelor de management si produse/ 

procese al calitatii sunt eligibile, si se pot introduce in bugetul proiectului, se poate obtine punctaj la acest criteriu?

Cheltuielile cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor, precum şi cheltuielile cu activități de 

certificare/recertificare a sistemelor de management sunt eligibile şi vor fi punctate corespunzător.

ETF

79185 24.08.2016 Andreia Deliu Pentru criteriul 2.1a):

Pentru calculul mediei veniturilor unei companii, se iau in calcul anii incompleti? – de exemplu o firma infiintata in luna 

octombrie a anului 2010, va lua in calcul si veniturile aferente acestui bilant incomplet?

Va sugeram sa permiteti calcularea mediei veniturilor proportional pentru anii incompleti.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

78185 24.08.2016 Andreia Deliu Pentru criteriul 2.3 b):

Va solicitam sa clarificati modul in care o intreprindere poate sa fundamenteze proiectiile veniturilor si cheltuielilor de 

operare, din cel putin 3 surse, asa cum sunt solicitate in ghid, avand in vedere ca vorbim de o perioada de 10 ani de 

analiza financiara.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Dorim să precizăm că planificarea financiară a planului are în vedere finanţarea întreprinderii, veniturile şi costurile 

identificând necesarul de fonduri şi sursele din care se va acoperi. Calcularea corectă a costurilor de producţie, spre exemplu, 

necesită organizarea corespunzătoare a cercetării şi calculaţiei costurilor care trebuie să asigure: bugetarea costurilor, 

înregistrarea exacta, completă, la timp a costurilor efective pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, 

produse, grupe de produse; urmarirea folosirii raţionale a consumului de valori materiale, a costurilor salariale şi a altor 

costuri incorporabile; decontarea producţiei, calcularea costului întregii producţii şi pe unităţi de produs, lucrare, serviciu, 

inclusiv al producţiei în curs de execuţie.  În cadrul Planului de afaceri, solicitantul  poate detalia veniturile şi cheltuielile 

incluse în cadrul Machetei financiare. Fundamentarea veniturilor și costurile de operare se poate demonstra și verifica prin 

situații contabile, facturi (în cazul în care societatea a prestat activitatea), oferte de preț furnizori, cataloage, website-uri, 

statistici oficiale, prețuri standard, orice alte surse verificabile.

ETF

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Secțiunea 2.7.1. Ajutorul regional pentru investiții – pag. 9

Propunem clarificarea investiției inițiale de tipul ‘diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au 

fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției/serviciilor nu presupune, în mod obligatoriu, 

extinderea obiectului de activitate al beneficiarului, prin activarea într-o nouă clasă CAEN.

Din enunțul de mai sus reiese faptul că nu este exclus posibilitatea de a activa într-o nouă clasă CAEN, în schimb prin 

criteriile de eligibilitate de la secțiunea 3.2. reiese că proiectul poate viza exclusiv o activitate din care solicitantul a 

înregistrat venituri din exploatare în ultimii 3 ani:

Secțiunea 3.2. Eligibilitatea solicitantului – pag.16

Punctul 3 - Solicitantul a desfășurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puțin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare. 

Și 

Punctul 4 - Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 

3 exerciții financiare încheiate.

Propunem modificarea criteriilor de eligibilitate prin care se solicită activarea în domeniul vizat de investiție – identificat 

prin clasa CAEN – în ultimele 3 exerciții financiare încheiate, după cum urmează:

Solicitantul a obținut venituri din exploatare în ultimul exercițiul financiare încheiat din domeniul vizat de investiție sau 

dintr-o activitate similară identificată prin diviziunea CAEN (ex. 31XX). 

Justificarea veniturilor se poate justifica printr-o declarație dată de un expert contabil. 

Propunem ca solicitanți care au activat în domeniul vizat de investiție sau într-o activitate similară identificată prin 

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Secțiunea 3.2. Eligibilitatea solicitantului – pag.15

Punctul 1: “Întreprinderea non-agricolă reprezintă întreprinderea care nu desfășoară activități incluse în Secțiunea A 

”Agricultură, silvicultură și pescuit” din CAEN. „

Propunem modificarea acestui enunț după cum urmează:

Întreprinderea non-agricolă reprezintă întreprinderea care la momentul depunerii de finanțare nu are activități 

autorizate, conform celor incluse în Secțiunea A ”Agricultură, silvicultură și pescuit” din CAEN. 

Motivație:

Din enunțul existent nu reiese data la care se solicită respectarea acestui criteriu și modul în care s-ar putea verifica acest 

aspect. Autorizarea unui cod CAEN se poate ușor verifica din Certificatul constatator, care se solicită ca anexă la 

înregistrarea cererii de finanțare.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Secțiunea 3.2. Eligibilitatea solicitantului – pag.19

Pct. C) se solicită ca terenul și / sau clădirea să fie liber de sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului. 

Propunem modificarea acestui criteriul după cum urmează:

În situatia în care amplasamentul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verifică 

acordul bancii privind executia investiţiei, precum şi respectarea de căte solicitant a graficului de rambursare a creditului. 

Motivație:

Atragerea unor fonduri destinate dezvoltării unei afaceri nu afectează de regulă investițiile viitoare ale unei firme, mai 

ales dacă se justifică solvabilitatea și credibilitatea firmei prin respectarea termenelor date de finanțator.

Pentru ca AMPOR să se asigure asupra durabilităţii investiţiei, unul dintre criteriile de eligibilitate se refera la situaţia juridica 

a imobilului asupra căruia se realizeaza investiţia. Astfel în conformitate cu ghidul solicitantului, proiectul care implică 

execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare, următoarele 

condiţii:

curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; 

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și 

contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului. (de ex. 

servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de 

verificare a conformității administrative și eligibilității.

Limitele dreptului de proprietate anterior mentionate sunt cele prevazute de Codul Civil și se analizeză de la caz la caz în 

vederea identificării modalității în care acestea afectează implementarea proiectului propus din pespectiva asigurării 

durabilității investițiilor și a riscurilor pe care finanțatorul și le poate asuma. Limitele exercitării dreptului de proprietate 

Eligibilitate 

solicitant

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Secțiunea 3.3. Eligibilitatea proiectului 

Pct. 2. Tipuri de investiții eligibile:

•	Propunem menționarea în proiect dacă se permit lucrări de construire/modernizare și / sau extindere a spațiilor de 

producție / prestare de servicii fără investiții în active corporale (ex. fără achiziție de utilaje, echipamente);

•	Propunem ca în cazul instalațiilor / echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și 

sisteme care utilizează surse regenerabile de energie să se specifice dacă se aplică prevederile referitoare la mijloace fixe 

sau nu (ex. achiziționarea unor corpuri de iluminat cu scopul de a obține economii de energie).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale, finanțabile prin 

ajutor de stat regional (e.g. Construire/ modernizare/ extindere şi/sau dotare spații de producție/servicii). În cadrul Planului 

de Afaceri, solicitantul va demonstra că resursele umane, financiare şi materiale sunt suficiente pentru desfăşurarea 

activităţii şi pentru realizarea indicatorilor.

În cadrul ghidului solicitantului se menţionează că nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform 

legii, intră în categoria obiectelor  de inventar.

Eligibilitatea 

proiectului

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Secțiunea 4. Completarea cererii de finanțare, anexele obligatorii la cererea de finanțare – pag.27 și 28 din Ghidul 

solicitantului:

a)	Pct. 1 se solicită - Documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, în 

formă consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de 

finanțare). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul 

constatator ORC.

Propunem modificarea enunțului după cum urmează:

Documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă actualizată (care 

cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile 

din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC.

Motivație:

Formă consolidată a documentelor statutare nu există, există formă actualizată a acestor documente. Pentru evitarea 

confuziilor propunem modificarea enunțului.

Solicitantul va prezenta documentele statutare ( după caz: act constitutiv, contract de societate, statut),  actualizate în formă 

consolidată (Forma consolidată a documentelor statutare se referă la forma actualizată a acestor documente, care 

corespunde cu informațiile din certificatul constatator ORC, nu la o formă care să conțină mențiuni cu privire la toate 

modificările efectuate până la momentul consolidării). Informațiile din documentele statutare  trebuie să corespundă cu 

informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC.

Depunere CF-

Lista 

documente

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Secțiunea 4. Completarea cererii de finanțare, anexele obligatorii la cererea de finanțare – pag.27 și 28 din Ghidul 

solicitantului:

a)	Se solicită la pct. 3, pag.27: Dovada că solicitantul a desfășurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiția 

pentru care solicită investiția pe o perioadă corespunzătoare de cel puțin 3 ani calendaristici.

Propunem menționarea documentului contabil acceptat de Autoritatea de Management pentru justificarea acestui 

criteriu de eligibilitate. Propunem acceptarea unei declarații pe propria răspundere din partea unui expert contabil.

Motivație: 

Solicitanții utilizează diferite programe de contabilitate, menționarea unui document contabil unitar din care să reiasă 

veniturile înregistrate pe activitatea vizată de proiect ar fi aproape imposibilă. O declarație din partea unui expert 

contabil ar clarifica tipul de document acceptat și s-ar evita multiplele întrebări adresate Autorității de Management / 

Organismelor Intermediare pe această temă în perioada de pregătire a proiectelor.

Această condiţie  a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a 

ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente
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79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

c)	Se solicită la pct. 10 Situațiile privind primii 10 clienți și furnizori, în ultimii 2 ani anteriori semnării contractului de 

finanțare, în conformitate cu rulajul contabil.

Propunem modificarea acestui enunț după cum urmează: ‘Situațiile privind primii 10 clienți și furnizori, în ultimii 2 ani 

fiscali încheiați anteriori depunerii cererii de finanțare, în conformitate cu rulajul contabil.”

Motivație: 

La momentul depunerii cererii de finanțare putem să atașăm doar situațiile deja existente nu și cele viitoare.

Această cerinţă a fost revizuită. Noile prevederi  vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific. Depunere CF-

Lista 

documente

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

d)	Se solicită la pct. 13, pag.28 Situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și / sau 

legate cu solicitantul, mai exact Bilanțul prescurtat (Formularul 10), Contul de profit și pierdere (Formularul 20), Datele 

informative (Formularul 30).

Propunem acceptarea unor documente echivalente cu formularul situațiilor financiare acceptate în România pentru 

cazurile în care firmele partenere / legate sunt înregistrate în altă țară.

AMPOR va analiza propunerea dvs. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a 

ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Anexa 1 -1 . Declarația de eligibilitate și ghidul solicitantului pag. 9,10:

•	Punctul H *Denumirea solicitantului+, inclusiv toate entitățile cu care formează un grup de firme (dacă este cazul), nu au 

închis aceeași activitate sau o activitate similară (clasa CAEN) în Spațiul Economic European în cei doi ani care preced 

depunerea cererii de finanțare și, la momentul depunerii cererii de finanțare, nu au planuri concrete de a închide o astfel 

de activitate într-o perioadă de până la doi ani după finalizarea, în zona în cauză, a investiției inițiale pentru care se 

solicită finanțarea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Propunem modificarea acestui enunț, după cum urmează:

•	‘*Denumirea solicitantului+, nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară (clasa CAEN) în Spațiul Economic 

European în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare și, la momentul depunerii cererii de finanțare, nu are 

planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de până la doi ani după finalizarea, în zona în cauză, a 

investiției inițiale pentru care se solicită finanțarea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al 

Comisiei, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din 

tratat.

Motivație: 

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul 

Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare sau care, în momentul depunerii cererii de 

finanțare, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate, oricând după depunerea cererii de finanțare inclusiv doi ani 

după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită finanțare, în zona în cauză . Această prevedere se aplică la nivel de 

”grup” (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu 

prevederile Legii 346/2004) și doar dacă închiderea/ relocalizarea activității implică state SEE diferite, i.e. închiderea 

activității se realizează într-un stat SEE iar investiția pentru care se solicită ajutor regional se desfășoară într-un alt stat SEE.

Ajutor de 

stat

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Anexa 2 – Lista domenii eligibile

Având în vedere faptul că avantajul competitiv reprezintă un cumul de factori care condiționează competitivitatea și 

performanța unei companii în afaceri, POR își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte/mențină 

poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței. Astfel, se are în vedere sprijinirea 

companiilor care operează în domenii economice în care se poate dezvolta și/sau menține un avantaj competitiv și, în 

general, dezvoltarea activității lor economice. În acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în 

domeniile cu potențial competitiv, identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze 

activitatea la aceste domenii. 

Propunem introducerea următoarelor activități:

Lipsa codurilor CAEN din domeniul industriilor prelucrătoare reprezintă o problemă care va împiedica pe acest program 

să atingă impactul dorit. Activitățile productive, cum ar fi grupurile CAEN 21, 22, 23, 24, 25, 33, 95 contribuie la 

dezvoltarea durabilă și reducerea șomajului, și ar trebui să sprijinite.

Multe dintre aceste activități necesită echipamente foarte complexe și scumpe, iar în cele mai multe cazuri 

întreprinzătorii români nu pot să investească sute de mii de euro pentru un echipament mai modern, astfel continuă să 

lucreze cu echipamente mai vechi, ineficiente, cu consum de energie foarte ridicată și cu costuri de mentenanță tot mai 

mari. Sau dacă fac o investiție pentru modernizarea parcului de mașini, cumpără mașini second-hand din țările vestice, 

întrucât acestea sunt mai accesibile, dar nu rezolvă problemele pe termen lung.

Amortizarea echipamentelor și tehnologiilor este cel mai problematic în aceste sectoare, întrucât este posibil să continui 

producția cu mașini învechite dar întreprinderea pierde competitivitatea exponențial. Comparat cu alte domenii, unde 

competitivitatea și productivitatea nu este atât de strâns legată  de activele corporale și necorporale pe care o firmă le 

deține (mai multe de know-how acumulat și PR), necesitatea investițiilor în active noi este de o importanță deosebită.

Industriile prelucrătoare, cum ar fi fabricarea produselor din plastic, din cauciuc, din beton, din metal, din sticlă etc. 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică 

Criteriul 1.2.  Investiția propusă include: 

a. Activități de internaționalizare 

b. Activități de certificare a cel puțin unui sistem de management

c. Activități de certificare a unui produs/serviciu/proces

Propunem modificarea punctului b după cum urmează "vor fi punctate firmele certifică cel puțin un sistem de 

management și cei care au cel puțin un sistem de management valabil la data depunerii cererii de finanțare". Motiv: 

majoritatea firmelor mijlocii au deja implementate aceste sisteme, fapt care din prisma grilei sunt dezavantajați. Pe de 

altă parte sunt foarte multe domenii de activitate la care nu se aplica anumite sisteme de management, ex. ISO 18001 si 

obligația de a implementa un sistem de management doar pentru a obține punctaj și care nu contribuie la obiectivele 

POR, nu are impact.

În cadrul Anexei 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară se punctează dacă investiția propusă prin proiect include activități 

de (re)certificare a cel puțin unui sistem de management.

ETF
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Criteriul 2.1. Experiența solicitantului în domeniul de activitate vizat de investiție

Propunem modificarea acestui criteriu de punctare: 

Solicitantul a desfășurat activitate în domeniul vizat de investiție sau activitate similară identificat prin diviziunea CAEN, 

pe o perioadă mai mare de 1 an calendaristic înainte de depunerea cererii de finanțare, iar media anuală a veniturilor din 

exploatare aferente acestei activități reprezintă min. 10% din finanțarea nerambursabilă solicitată.

Pentru fiecare an calendaristic întreg (valori rotunjite), peste 1 an, se acordă câte 2 puncte, în limita a maximum 10 

puncte.

Pentru fiecare 5 puncte procentuale peste limita de 10% a mediei veniturilor din exploatare, calculată pe perioada de 

activitate în domeniul vizat de investiție, se acordă câte 2 puncte procentual, în limita a maximum 12 puncte. 

Motivație: Această propunere este în concordanță cu modificarea propusă la pct. 1 – Eligibilitatea solicitantului.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Criteriul 2.3. Calitatea planului de afaceri – punctul b. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, 

suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile (cel puțin 3 surse)

Propunem eliminarea surselor verificabile, solicitarea de prezenta cel puțin 3 surse. Proiecțiile financiare se raportează la 

activitatea firmei analizate și la evoluția pieței în domeniul vizat de investiție. Identificarea a 3 surse este neclară și 

nejustificată cererea.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Propunem publicarea unui ghid / formular prin care să se detalieze modul în care se punctează criteriile subiective din 

Anexa 4 (ex. Criteriul 3.2. , pct. A – dacă printr-un proiect se adaptează doar infrastructura, dar echipamentele nu pot fi 

utilizate de către persoanele cu dizabilități, se acordă punctaj parțial din cele 3 puncte?). Selectarea proiectelor se 

efectuează în baza punctajului acumulat, astfel considerăm nejustificat și discriminatoriu evaluarea proiectelor în mod 

subiectiv. Anumite criterii se vor puncta în funcție de modul în care estimează fiecare evaluator individual gradul de 

respectare a criteriului.

Referitor la subcriteriile menţionate de dvs.,  subliniem faptul că acordarea punctajelor (în limitele maxime prevăzute) se va 

realiza, în contextul evaluării tehnice și financiare, prin aprecierea măsurii în care proiectul răspunde cerințelor ce fac 

obiectul subcriteriului.

Această apreciere poate fi subiectivă, în măsura în care evaluarea calității unui proiect și a măsurii în care acesta contribuie la 

promovarea principiilor orizontale este subiectivă, aceasta depinzând de specificul investiției, gradul de complexitate a 

acesteia, dar și de calitatea prezentării (e.g. Fundamentarea bugetului propus, a proiecțiilor financiare).

ETF

79189 24.08.2016 Timea Gonczi 

(Goodwill 

Consulting)

Spațiile administrative (vestiare, toalete, birouri administrative, etc.) dacă se leagă de activitatea vizată de proiect sunt 

eligibile? Există o anumită limită stabilită pentru dimensiunea acestor spații?

Sunt eligibile toate suprafeţele necesare funcţionării unor spaţii destinate exclusiv producţiei/prestării de servicii (inclusiv 

vestiare, grupuri sanitare, birouri, etc. aferente spaţiilor)

Investiții 

eligibile

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Propunere: Înlocuirea condițiilor de eligibilitate 

Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare și Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa 

CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate.

	cu

Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă de cel puţin 1 an calendaristic înainte de depunerea cererii de finanțare 

și Solicitantul a obținut venituri din exploatare în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Argumentare propunere: Condițiile sunt mult prea restrictive și este necesar să se permită dezvoltarea 

societăților/diversificarea producției în domenii CAEN adiacente domeniului de bază dar de interes pentru Strategia 

Națională de Competitivitate.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Propunere: Înlocuirea condiției de eligibilitate

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

cu 

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Argumentare propunere: pentru a permite accesul la finanțare mai multor categorii de microîntreprinderi.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Înlocuirea sintagmei:

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul 

urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

cu

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul 

urban sau întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

Argumentare propunere: În vederea eliminării interpretării defectuoase că beneficiarul trebuie să se încadreze în ambele 

categorii de întreprinderi.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Propunere: Eliminarea solicitarii Situaţiilor privind primii 10 clienţi şi furnizori, în ultimii 2 ani anteriori semnării 

contractului de finanţare, în conformitate cu rulajul contabil.

Argumentare propunere: aceste informații pot fi prezentate în planul de afaceri, nefiind necesară prezentarea unui 

document suplimentar.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Menţionăm că documentul  solicitat oferă informații despre o parte din piețele adiacente celor pe care își desfășoară 

activitatea întreprinderea respectivă și, totodată, facilitează analiza privind dependența economică a întreprinderii.

Depunere CF-

Lista 

documente
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79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Propunere: Înlocuirea sintagmei 

Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului 

de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție

cu

Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului sau calitații cel puțin unui produs/serviciu aferent 

domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție

Argumentare propunere: Investiția poate conduce la creșterea calității produselor/serviciilor oferite și a cifrei de afaceri 

în condițiile menținerii volumului de produse/servicii.

Definiția inclusă în ghidul specific este în concordanță cu normele comunitare în ceea ce privește ajutorul de stat regional 

(respectiv definiția ”investiției inițiale”).

Investiții 

eligibile

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Clarificarea eligibilității TVA ca și cheltuială în proiect, în cazul beneficiarilor plătitori de TVA. Cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și a prevederilor Codului 

fiscal, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă doar dacă este nerecuperabilă, potrivit legii

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Clarificarea precizării „Nu se pot cumula (acorda) ajutoare regionale cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri 

eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în tabelul de 

mai sus.”, respectiv dacă este eligibil un solicitant care a beneficiat de ajutor de minimis cu o intensitate mai mare decât 

ajutorul de stat regional pe același domeniu CAEN de activitate, pentru costuri eligibile similar (achiziție de echipamente 

pentru creșterea capacității de producție).

Domeniul de activitate (clasa CAEN) in care se realizeaza investitia nu reprezinta un criteriu in aplicarea regulii de cumul al 

ajutoarelor de stat/ de minimis. Investitia in sine, respectiv costurile de investitie pentru care se solicita ajutorul, sunt 

relevante in acest sens. Varianta finala a ghidului va fi completata pentru clarificarea acestui aspect.

Ajutor de 

stat

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Extinderea listei domeniilor de activitate eligibile cu cel puțin următoarele diviziuni:

•	25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje   şi instalaţii

•	27 Fabricarea echipamentelor electrice 

•	28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

•	  33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

•	41 Construcţii de clădiri

•	43 Lucrări speciale de construcţii

•	56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Diminuarea punctajului aferent criteriului 3 de selecție „Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea 

de şanse, de gen și nediscriminarea.”

Justificare: La fiecare subcriteriu din cadrul acestui criteriu se oferă câte maximum 3 puncte, evaluarea acestora fiind 

subiectivă, acordarea punctajului depinzând exclusiv de evaluator. Pentru acest criteriu se pot obține 15 puncte, ceea ce 

apreciem ca este prea mult pentru un criteriu subiectiv.

Propunem acordarea unui punctaj de maximum 10 puncte pentru acest criteriu (câte maximum 2 puncte pentru fiecare 

subcriteriu).

La subcriteriile 2.3, 3.1, 3.2, se acordă punctaje în limita maximă aferentă unei opțiuni, în funcție de măsura în care cererea 

de finanțare răspunde cerinței ce face obiectul respectivei opțiuni. De exemplu, referitor la criteriul 3 ”Respectarea 

principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea” din grila de evaluare tehnică și 

financiară, se punctează în funcție de domeniul de activitate în care se propune investiția, dar și de condițiile în care se 

desfășoară procesul de producție/ prestare servicii, oportunitățile de implementare a măsurilor de îmbunătățire a calității 

mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice sunt variate. Scopul evaluării investițiilor din acest punct de 

vedere este tocmai acela de a identifica și puncta în consecință acele proiecte cu potențial crescut de promovare a 

principiilor de dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, de gen și nediscriminare. În acest sens, aprecierea măsurii în care 

proiectul contribuie la implementarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței 

energetice se va realiza în contextul evaluării tehnice și financiare și doar în baza unei cereri de finanțare complete. 

Acordarea punctajelor în cazul subcriteriilor în care grila menționează un plafon maxim, nu este legată de ponderea valorică 

ETF

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Considerăm că subcriteriului 2.3.c „Analiza pieței demonstrează existenţa cererii pentru produsele/serviciile oferite și 

fundamentează previziunile de creștere a activității. În descrierea produsului/serviciilor sunt identificate calităţi/avantaje 

deosebite ale produsului/serviciului faţa de cele ale competitorilor. Analiza pietei identifică principalii competitori, 

prezentand produsele/serviciile similare pe care acestia le ofera, cota de piata, avantajele si dezavantajele acestora” îi 

este acordat un punctaj prea mare, ținând cont de faptul că acesta prezintă un grad ridicat de subiectivism și nu poate fi 

cuantificat exact. Prin urmare, propunem acordarea unui punctaj de maximum 3 puncte pentru acesta.

Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţă şi care reflectă într-o manieră accesibilă ideea de 

afaceri şi evoluţia acesteia în timp. Planul de afaceri ar trebui sa includa o analiza a pietei care evaluează dinamica pieţei de 

afaceri (poziţionarea pe piaţă a  produselor / serviciilor, ce motivează decizia de cumpărare, aria geografica de acoperire a 

produsului/serviciului, clientii existenti si potentiali – in functie de piata de desfasurare, interni/ externi ,  analiza stadiului 

actual al pietei si tendintele viitoare).  Întreaga afacere are la bază o analiză a pieţei. Este absolut necesară o analiză 

pertinentă a pieţei pentru a se asigura succesul afacerii. Informaţiile dobândite în urma analizei vor sta la baza planificării de 

marketing şi ajută societatea la fundamentarea întregului plan de afaceri.

ETF

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Introducerea subcriteriului „Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției și 

menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în 

cadrul proiectului)” în cadrul criteriului  2 „Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și 

operațională a Solicitantului” și acordarea unui punctaj de maximum 7 puncte în funcție de numărul de locuri de muncă 

nou create.

În cadrul  Anexei 4 Grila de evaluate tehnică şi financiară, se punctează dacă investiţia propusă duce la angajarea de persoane 

din categorii defavorizate, prin urmare ghidul solicitantului prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a 

realizării investiției.

ETF

79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Eliminarea subcriteriului 1.2 “Investiția propusă include: Activități de internaționalizare, Activități de certificare a cel 

puțin unui sistem de management, Activități de certificare a unui produs/serviciu/proces, etc.”

Justificare: Un IMM care a obținut un sprijin de minimis de 200.000 euro în ultimii 3 ani nu va putea realiza aceste 

activități, chiar dacă obiectul investiției precum și activitățile eligibile sunt diferite. Prin urmare această categorie de IMM-

uri va fi depunctată și dezavantajată față de celelalte IMM-uri.

Propunem înlocuirea acestui subcriteriu cu criteriul Prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere, identificate la nivel 

național prin Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020.

Conform  POR 2014-2020, principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează 	activităţi 

specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor 

tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc), activităţi privind 

parcurgerea procesului de certificare națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc. 

Aceste  prevederi trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară. Este opțională includerea, în proiect, a 

activităților finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. Certificare produs, sisteme de management al calității, internaționalizare). 

Având în vedere cele menţionate, propunerea dvs nu se acceptă.

ETF
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79199 24.08.2016 Patronatul 

Tinerilor 

Întreprinzăto

ri din 

România

Eliminarea acordării punctajului Pentru fiecare 5 puncte procentuale peste limita de 10% a mediei veniturilor din 

exploatare, calculată pe perioada de activitate în domeniul vizat de investiție, se acordă câte 1 punct procentual, în limita 

a maximum 12 puncte din cadrul subcriteriului de selecție 2.1 Experienta solicitantului in domeniul de activitate vizat de 

investitie.

 Justificare: Este foarte dificil de calculat venitul mediu anual pentru un cod CAEN pe întreaga perioadă de activitate a 

unei societăți mai ales în situația în care aceasta are un domeniu de activitate extins și o experiență mare pe piata iar 

modul de raportare contabilă din România nu evidențiază distinct venitul în funcție de codul CAEN.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79209 24.08.2016 Mihnea 

Mihalache 

(Perfect 

CARE)

Vă propunem modificarea ghidului în sensul includerii ca şi domenii eligibile, coduri de activitate aferente clasei 17. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79217 24.08.2016 Regioconsult Dorim să propunem revizuirea Anexei 1.2  şi includerea anumitor diviziuni CAEN din grupurile de cod CAEN 22, 23, 24, 

25.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79220 24.08.2016 Denes 

Istvan(Proene

rg SRL)

Solicităm revizuirea listei de domenii de activitate eligibile publicate, după părerea noastră sunt eliminate din competiție 

multe companii având CAEN din seria 27xx, un domeniu cu potențial de creștere și posibilități reale de îmbunătățire a 

competitivității acestui sector pe piețele din UE.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79221 24.08.2016 Ileana 

Matache 

(Metropolita

n Services)

Va rugam sa inlocuiti punctul 4, sectiunea 3.2 Eligibilitatea solicitantului,din Ghidul specific 2.2 conform caruia 

“Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții 

financiare încheiate” cu “Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în 

fiecare din ultimele 2 exerciții financiare încheiate”. 

Conditia “Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 

3 exerciții financiare încheiate” ar fi fost indeplinita si in conditiile actuale, insa activitatea CAEN vizata pentru investitie a 

fost mutata de pe firma mama pe filiala acesteia in urma cu un an. Acest lucru este prezentat in situatiile financiare ale 

societatii mame si ale filialei acesteia.

Prin urmare, va solicitam introducerea in ghid a unei mentiuni, prin care perioada de obtinere a veniturilor pe CAEN-ul 

vizat sa fie calculata prin cumul cu perioada in care aceeasi activitate a fost desfasurata pe societatea mama, desprinsa 

ulterior de aceasta, in acest sens incadrandu-se in cerinta de obtinere venituri din CAEN-ul vizat de investitie.

Concret, activitatea pentru CAEN-ul vizat de investitie a fost desfasurata in perioada 2011 – iunie 2015 de catre 

Societatea mama, iar din iulie  2015 pana in prezent de catre Filiala acesteia.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79225 24.08.2016 SC 

PASMATEX

SA

Vă adresăm rugămintea de a reveni asupra procentelor aferente intensităţii maxime a ajutorului regional, astfe încât prin 

accesarea finanţării să poată  fi atinşi incidatorii de proiect.  Considerăm discriminare faţă de celelalte regiuni ale ţării 

unde intensitatea maximă a ajutorului regional este de 60% în cazul întreprinderior mijlocii şi 70% în cazul 

întreprinderilor mici şi al microîntreprinderilor, faţă de cel al regiunii Vest.

Referitor la solicitarea de majorare a procentajului pentru schema de ajutor de stat, precizăm că acesta a fost stabilit de 

Comisia Europeană prin Harta intensităţilor maxime a ajutorului de stat regional 2014-2020 pentru România în conformitate 

cu prevederile noilor Liniilor directoare privind ajutorul de stat regional adoptate de Comisie în iunie 2013.

Regiunea Vest va înregistra un nivel mai redus (cu 15%) faţă de nivelul anterior deoarece PIB-ul său/locuitor a crescut şi este, 

actualmente, mai puţin defavorizată în raport cu media comunitară.

Ajutor de 

stat

79228 24.08.2016 ATROM 

IMPEX SRL

Subsemnata, Papiu Marioara, administrator al ATROM IMPEX SRL, cu sediul in Baia Mare, Bd. Independentei, nr. 30 A, 

CUI 9995472, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/758/1997, care are ca obiect de activitate fabricarea articolelor 

din fire metalice, CAEN 2593, as dori sa va supun atentiei sugestia noastra in legatura cu programul POR 2014-2020 Axa 

2.2, si anume:

-	Extinderea listei codurilor CAEN care pot beneficia de finantare nerambursabila, in sensul adaugarii codurilor CAEN din 

industria prelucratoare a metalelor.

Societatea noastra este singura din Romania care produce agrafe metalice pentru industria mobilei si una din putinele 

care produc cuie sudate in bobina pentru industria lemnului si a ambalajelor din lemn. De altfel, in Europa, sunt putini 

producatori de astfel de produse.

Incepand din 2013, am achizitionat utilaje de peste 1.000.000 Euro, dar, pentru a fi competitivi pe piata europeana ar 

trebui sa mai achizitionam unele utilaje performante, cu productivitate ridicata si consum mai mic de energie. Prin 

achizitia acestora, am avea posibilitatea de a crea si noi locuri de munca

Ne dorim ca producatorii de mobila si ambalaje din lemn din Romania (a caror productie, in mare parte, ajunge pe piata 

internationala) sa cumpere agrafele si cuiele produse la noi si nu cele importate din alte continente.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79229 24.08.2016 Bers NOVA Dorim sa realizam  investitii in mai multe locatii pe care le detinem in regiunea nord-est (echipamentele deservesc acelasi 

serviciu populatiei din zonele respective); se poate depune un proiect in care sa cuprindem investiile din toate locatiile 

vizate?

Mai concret ar fi vorba de echipamente medicale cu care vom dota punctele de lucru din 3 locatii din aceeasi regiune.

O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condițiile de 

eligibilitate, iar proiectul de investiție este unul unic, respectiv nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiții distincte 

sub umbrela unei singure cereri de finanțare.

Cu titlu de exemplu, modernizarea a două pensiuni (aflate în aceeași localitate sau în localități diferite) ar constitui, de fapt, 

două proiecte de investiție distincte, chiar dacă clasa CAEN vizată ar fi aceeași. Pe de altă parte, tot cu titlu de exemplu, 

modernizarea și/sau dotarea a două ateliere (localizate distinct), în care solicitantul desfășoară activități cuprinse în același 

flux tehnologic, poate fi considerată o investiție unică.

Eligibilitate 

solicitant

Pag. 74



Nr.inreg.Data Expeditor Intrebare Raspuns Tematica

79229 24.08.2016 Bers NOVA Doua companii (fac parte dintr-un grup-reprezinta intreprindere unica) pot depune fiecare cate un proiect pe aceeasi 

activitate (cod caen) in doua locatii diferite? (valoarea ajutorului nermabursabil cumulat ar depasi 1 milion euro)

Conceptul de ”întreprindere unică” este utilizat doar în ceea ce privește cumulul ajutoarelor de minimis primite de entitatea 

solicitantă și întreprinderile legate de aceasta (cu care formează o întreprindere unică.  În sensul Regulamentului de minimis, 

plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice. Plafonul de minimis (200.000 euro) de care poate beneficia 

un solicitant se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim de minimis, acordate întreprinderii unice pe 

parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare. 

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis:

1. primite de întreprinderea solicitantă

2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică

	În conformitate cu Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis), „întreprindere unică” include toate întreprinderile între 

care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a)	o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b)	o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de 

supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c)	o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat 

cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d)	o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu 

alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

Eligibilitate 

solicitant

79229 24.08.2016 Bers NOVA Contributia proprie  a solicitantului privind Cheltuielile cu consultanta (elaborare proiect, implementare,etc) este de 

10%? sau procentul e similar cu cel aferent investitiei de baza (30% sau 40%)

Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat 

regional și de minimis aplicabile. Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a 

solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat 

regional (a se vedea și secțiunea 2.7.1 ”Ajutorul regional pentru investiții”). Procentele minime ale contribuției solicitantului 

diferă în funcţie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează 

proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici și mijlocii). 

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile 

trebuie să fie de minimum 10%, ținând cont totodată de plafonul de minimis aplicabil (a se vedea și secțiunea 2.7.2 ”Ajutorul 

de minimis”).

Eligibilitate 

solicitant

79229 24.08.2016 Bers NOVA In cazul in care echipamentele pe care dorim sa le achizitionam necesita montaj e necesar ca infrastructura 

(cladirea/locatia unde se vor monta) sa fie proprietatea firmei noastre si sa fie libera de sarcini la data depunerii cererii 

de finantare?

E o situatie exagerata deoarece nu avem siguranta aprobarii proiectului pe de o parte , iar pe de alta parte eliberarea de 

sub ipoteca a unui imobil in conditiile in care discutam doar de niste echipamente cu montaj ar presupune niste eforturi 

mult prea mari pentru orice companie care doreste sa se dezvolte si apeleaza si la finantari bancare

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării s-a solicitat dreptul de proprietate privată, dreptul 

de concesiune (conform OUG 54/2006legislației în vigoare)  sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului 

de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare). Vă rugăm să consultaţi şi  Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Eligibilitate 

solicitant

79233 24.08.2016 Luiza Cerbula 

(CCINA CT)

Vă rugăm să aveţi în vedere propunerea noastră privind posibilitatea extinderii categoriilor de solicitanţi prevăzuţi la 

punctul 3.2, sub. 3 şi 4.

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Sintagma "nu presupune, în mod obligatoriu" însemană, prin deducţie logică, că "poate presupune activarea unei" şi că 

este considerat eligibil un proiect prin care se realizează diversificarea producţiei/serviciilor prin activarea unei noi clase 

CAEN. Acest lucru nu contravine criteriului de eligibilitate nr. 3 "Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa 

CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a 

avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei)

în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare."

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos 

(CNIPMMR)

I. GHIDUL SOLICITANTULUI 

1. Propunere: Înlocuirea condițiilor de eligibilitate 

Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare și Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa 

CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate.

	cu

Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă de cel puţin 1 an calendaristic înainte de depunerea cererii de finanțare 

și Solicitantul a obținut venituri din exploatare în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Argumentare propunere: Condițiile sunt mult prea restrictive și este necesar să se permită dezvoltarea 

societăților/diversificarea producției în domenii CAEN adiacente domeniului de bază dar de interes pentru Strategia 

Națională de Competitivitate

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

. Propunere: Înlocuirea condiției de eligibilitate

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

cu 

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Argumentare propunere: pentru a permite accesul la finanțare mai multor categorii de microîntreprinderi.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Propunere: Înlocuirea sintagmei:

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul 

urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

cu

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul 

urban sau întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

Argumentare propunere: În vederea eliminării interpretării defectuoase că beneficiarul trebuie să se încadreze în ambele 

categorii de întreprinderi.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Propunere: Eliminarea solicitarii Situaţiilor privind primii 10 clienţi şi furnizori, în ultimii 2 ani anteriori semnării 

contractului de finanţare, în conformitate cu rulajul contabil.

Argumentare propunere: aceste informații pot fi prezentate în planul de afaceri, nefiind necesară prezentarea unui 

document suplimentar.

Această condiţie a fost revizuită. Precizăm că solicitarea a fost introdusă pentru a permite verificarea eligibilității solicitanților 

și a ajutorului pe care aceștia îl pot primi.

Depunere CF-

Lista 

documente

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Propunere: Înlocuirea sintagmei 

Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului 

de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție

cu

Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului sau calitații cel puțin unui produs/serviciu aferent 

domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție

Argumentare propunere: Investiția poate conduce la creșterea calității produselor/serviciilor oferite și a cifrei de afaceri 

în condițiile menținerii volumului de produse/servicii.

Având în vedere definiţia investiţiei iniţiale din Regulamentul (UE) NR. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014

de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, 

propunerea dvs nu este acceptabilă.

Ajutor de 

stat

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Clarificarea eligibilității TVA ca și cheltuială în proiect, în cazul beneficiarilor plătitori de TVA. Cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și a prevederilor Codului 

fiscal, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă doar dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

Cheltuieli 

eligibile

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Clarificarea precizării „Nu se pot cumula (acorda) ajutoare regionale cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri 

eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în tabelul de 

mai sus.”, respectiv dacă este eligibil un solicitant care a beneficiat de ajutor de minimis cu o intensitate mai mare decât 

ajutorul de stat regional pe același domeniu CAEN de activitate, pentru costuri eligibile similar (achiziție de echipamente 

pentru creșterea capacității de producție).

Cumulul ajutoarelor reprezintă totalitatea ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau toate ajutoarele de stat de 

care beneficiază o întreprindere pentru același proiect sau cheltuieli eligibile. Regula de cumul a ajutoarelor de stat 

presupune asigurarea faptului că ajutoarele acordate nu depăşesc intensităţile maxime şi/sau nu depăşesc cuantumul maxim 

admis prin normele comunitare în vigoare. 

	Plafonul de minimis (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat 

întreprinderea unică pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii 

cererii de finanţare. 	Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau 

cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși 

intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament 

sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt 

legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare 

pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

Ajutor de 

stat

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Extinderea listei domeniilor de activitate eligibile cu cel puțin următoarele diviziuni:

•	25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje   şi instalaţii

•	27 Fabricarea echipamentelor electrice 

•	28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

•	33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

•	41 Construcţii de clădiri

•	43 Lucrări speciale de construcţii

•	56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Modificarea grilei de evaluare tehnică și financiară astfel:

 Diminuarea punctajului aferent criteriului 3 de selecție „Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea 

de şanse, de gen și nediscriminarea.”

Justificare: La fiecare subcriteriu din cadrul acestui criteriu se oferă câte maximum 3 puncte, evaluarea acestora fiind 

subiectivă, acordarea punctajului depinzând exclusiv de evaluator. Pentru acest criteriu se pot obține 15 puncte, ceea ce 

apreciem ca este prea mult pentru un criteriu subiectiv.

Propunem acordarea unui punctaj de maximum 10 puncte pentru acest criteriu (câte maximum 2 puncte pentru fiecare 

subcriteriu).

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea este un criteriu impus de Comisia 

Europeană.

ETF
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79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Considerăm că subcriteriului 2.3.c „Analiza pieței demonstrează existenţa cererii pentru produsele/serviciile oferite și 

fundamentează previziunile de creștere a activității. În descrierea produsului/serviciilor sunt identificate calităţi/avantaje 

deosebite ale produsului/serviciului faţa de cele ale competitorilor. Analiza pietei identifică principalii competitori, 

prezentand produsele/serviciile similare pe care acestia le ofera, cota de piata, avantajele si dezavantajele acestora” îi 

este acordat un punctaj prea mare, ținând cont de faptul că acesta prezintă un grad ridicat de subiectivism și nu poate fi 

cuantificat exact. Prin urmare, propunem acordarea unui punctaj de maximum 3 puncte pentru acesta.

Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţă şi care reflectă într-o manieră accesibilă ideea de 

afaceri şi evoluţia acesteia în timp. Planul de afaceri ar trebui sa includa o analiza a pietei care evaluează

dinamica pieţei de afaceri (poziţionarea pe piaţă a  produselor / serviciilor, ce motivează decizia de cumpărare, aria 

geografica de acoperire a produsului/serviciului, clientii existenti si potentiali – in functie de piata de desfasurare, interni/ 

externi ,  analiza stadiului actual al pietei si tendintele viitoare). Întreaga afacere are la bază o analiză a pieţei.

ETF

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Introducerea subcriteriului „Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției și 

menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în 

cadrul proiectului)” în cadrul criteriului  2 „Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și 

operațională a Solicitantului” și acordarea unui punctaj de maximum 7 puncte în funcție de numărul de locuri de muncă 

nou create.

În cadrul  Anexei 4 Grila de evaluate tehnică şi financiară, se punctează dacă investiţia propusă duce la angajarea de persoane 

din categorii defavorizate, prin urmare ghidul solicitantului prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a 

realizării investiției.

ETF

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Eliminarea subcriteriului 1.2 “Investiția propusă include: Activități de internaționalizare, Activități de certificare a cel 

puțin unui sistem de management, Activități de certificare a unui produs/serviciu/proces, etc.”

Justificare: Un IMM care a obținut un sprijin de minimis de 200.000 euro în ultimii 3 ani nu va putea realiza aceste 

activități, chiar dacă obiectul investiției precum și activitățile eligibile sunt diferite. Prin urmare această categorie de IMM-

uri va fi depunctată și dezavantajată față de celelalte IMM-uri.

Propunem înlocuirea acestui subcriteriu cu criteriul Prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere, identificate la nivel 

național prin Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020.

Conform  POR 2014-2020, activitățile sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează şi activităţile specifice 

procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor 

tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc), activităţi privind 

parcurgerea procesului de certificare națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc.  

Aceste  prevederi trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară. Este opțională includerea, în proiect, a 

activităților finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. Certificare produs, sisteme de management al calității, internaționalizare).

ETF

79245 24.08.2016 Mirabela 

Borcos

Eliminarea acordării punctajului Pentru fiecare 5 puncte procentuale peste limita de 10% a mediei veniturilor din 

exploatare, calculată pe perioada de activitate în domeniul vizat de investiție, se acordă câte 1 punct procentual, în limita 

a maximum 12 puncte din cadrul subcriteriului de selecție 2.1 Experienta solicitantului in domeniul de activitate vizat de 

investitie.

 Justificare: Este foarte dificil de calculat venitul mediu anual pentru un cod CAEN pe întreaga perioadă de activitate a 

unei societăți mai ales în situația în care aceasta are un domeniu de activitate extins și o experiență mare pe piata iar 

modul de raportare contabilă din România nu evidențiază distinct venitul în funcție de codul CAEN.

Subcriteriul de evaluare tehnica si financiara respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79321 25.08.2016 Paul 

Teodorescu 

(EXPERT 

BUSINESS 

CENTER SRL)

Asa cum se mentioneaza in Ghidul General POR 2014-2020, documentele strategice care stau la baza elaborarii prioritatii 

de investitii 2.2. sunt printre altele si Strategia Nationala de Competitivitate 2014-2020, Strategia Guvernamentala pentru 

dezvoltarea sectorului IMM si imbunatatirea mediului de afaceri – Orizont 2020, Strategia Nationala pentru Ocuparea 

Fortei de Munca, Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020 precum si Planurile de Dezvoltare Regionala 

2014-2020.  Aceste documente si lista codurilor CAEN eligibile din Anexa 2 trebuie corelate.  In momentul de fata nu 

putem afirma ca aceasta corelare exista in totalitate.  In principiu aceasta prioritate este destinata unui segment 

important din economia nationala si anume mediul de afaceri cu un rol foarte important in cresterea ocuparii la nivel 

national si cresterea competitivitatii interne in sectoarele de crestere economica prevazute in strategiile mentionate mai 

sus.  

Sectorul de constructii care conform acestor documente reprezinta un sector prioritar pentru economia nationala si care 

ar trebui mentionat ca sector eligbil in cadrul Prioritatii de Investitii 2.2. si este doar unul dintre sectoarele prioritare care 

nu este adresat de aceasta prioritate de investitii. Tot aici mentionam si activitatea de depozitare/manipulare care 

reprezinta o activitate suport pentru majoritatea sectoarelor de activitate din economie si pentru care exista o nevoie 

stringenta de capacitate de depozitare si implicit manipulare in sectoarele de productie si comert din economie.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79321 25.08.2016 Paul 

Teodorescu 

(EXPERT 

BUSINESS 

CENTER SRL)

Conform Ghidului Solicitantului se mentioneaza ca indicator de proiect realizarea unei investitii initiale respectiv 

diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in 

unitate, in domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investitie.  Conform conditiilor de eligibilitate din ghid se 

mentioneaza ca solicitantul trebuie sa fi desfasurat activitate in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie pe o perioada 

de cel putin 3 ani calendaristici inainte de depunerea cererii de finantare.  Aceasta conditie se afla in contradictoriu cu 

indicatorul de proiect care permite o investitie intr-o clasa noua CAEN.  Aceasta conditie este discriminatorie pentru 

agentii economici care au capacitate si resurse pentru sustenabilitatea unui proiect de investitii si care doresc sa isi 

diversifice activitatea intr-un domeniu nou in care nu au desfasurat activitate pana la depunerea cererii de finantare.  Din 

acest punct de vedere recomandam anularea aceastei conditii pentru a permite si accesul IMM-urilor care doresc sa 

investeasca intr-o activitate autorizata pe un cod CAEN nou.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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79321 25.08.2016 Paul 

Teodorescu 

(EXPERT 

BUSINESS 

CENTER SRL)

Conform Ghidului General POR 2014-2020 anexa 10.3 “Limitele minime si maxime orientative ale finantarii acordate in 

cadrul POR 2014-2020” in cadrul prioritatii de investii 2.2. se mentioneaza posibilitatea finantarii prin credit cu grant de o 

valoare minima eligibila de 1 mil. Euro si valoare maxima eligibila de 5 mil. Euro. Va rugam sa ne precizati cand se 

preconizeaza publicarea ghidului solicitantului si deschiderea prioritatii de investitii aferenta acestei finantari.

Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor se va 

implementa prin două operațiuni, respectiv acordare de finanțare nerambursabilă (grant) și prin utilizarea instrumentelor 

financiare. 

A. Grant-uri  pentru sprijinirea  IMM-urilor  -  ghidul solicitantului pentru această operațiune este în consultare publică.

B. Instrumentele financiare, respectiv  credit cu partajarea riscului și capital de risc vor fi implementate prin intermediul 

Fondului European de Investiții (FEI), în baza unui memorandum aprobat de Guvernul României.

Au fost inițiate discuțiile cu reprezentanții FEI pentru stabilirea mecanismelor și operaționalizarea acestor instrumente.

Prin axa prioritară 2 a POR 2014-2020 este alocată suma de 100 milioane Euro pentru implementarea instrumentului credit 

cu partajarea riscului pentru IMM-uri, respectiv 50 milioane Euro pentru implementarea instrumentului capital de risc 

pentru IMM-urile în stadiu avansat de creștere.

Data lansării apelului de proiecte (luna) pentru prioritatea de investiții 2.2 B este Martie-Aprilie  2017 (perioadele sunt 

estimate, urmand a fi revizuite în funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor),.

79321 25.08.2016 Paul 

Teodorescu 

(EXPERT 

BUSINESS 

CENTER SRL)

Conform Anexei 1-3-a.Incadrare_IMM pag 3. cu privire la clarificarea notiunii de grup de persoane fizice care actioneaza 

de comun acord *..+ “Existenta unor legaturi de familie intre persoanele fizice analizate este considerata suficienta pentru 

a determina ca acestea actioneaza de comun acord” cu trimitere la cazul C 110/13 HaTeFo GmbH impotriva Finanzamt 

Haldensleben. Conform Cazului C-110/13 “se considera ca actioneaza in mod concertat *…+ persoanele fizice care se 

coordoneaza pentru a exercita asupra deciziilor comerciale ale intreprinderilor in cauza o influenta care exclude ca 

intreprinderile respective sa poata fi considerate ca fiind independente una de cealalta din punct de vedere economic. 

Indeplinirea acestei conditii depinde de imprejurarile cauzei si nu este in mod necesar subordonata existentei unor relatii 

contractuale intre aceste persoane si nici chiar constatarii intentiei lor de a eluda definitia microintreprinderilor si a 

intreprinderilor mici sau mijlocii in sensul acestei recomandari.”  In virtutea concluziei din cazul C-110/13 consideram ca 

este abuziva intrepretarea din anexa 1-3-a. conform careia existenta unor legaturi de familie intre persoanele fizice este 

suficienta pentru a determina ca acestea actioneaza de comun acord fara a lua in considerare si existenta unor factori 

obiectivi care sa dovedeasca ca persoanele fizice se coordoneaza pentru a exercita o influenta asupra deciziilor 

Conform descrierii conceptului de ”grup de persoane fizice care acționează împreună/de comun acord” din Glosarul la 

""Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor"" (Comisia Europeană, 2015) ”în contextul afilierilor prin intermediul 

persoanelor fizice în temeiul articolului  3 alineatul (3) din anexa la Recomandarea privind IMM-urile, legăturile de familie au 

fost considerate suficiente pentru a concluziona că persoanele fizice acționează în comun.

Identificarea unor legături între 2 sau mai multe întreprinderi, prin intermediul unor persoane fizice, nu se rezumă însă, la a 

stabili că acele persoane fizice acționează de comun acord. Este necesar, de asemenea, a se stabili și analiza măsura în care 

grupul de persoane fizice exercită o influență dominantă în cadrul respectivelor întreprinderi.

În acest sens, în opinia noastră, relațiile de familie trebuie să fie luate în considerare în contextul mai larg al analizării 

relațiilor dintre întreprinderi, nu izolat.

Eligibilitate 

solicitant

79328 25.08.2016 Mădălina 

Stan

Conform punctului 2.6 „Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?” se considera solicitanti 

eligibili „intreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural”. 

 

PROPUNERE: Extinderea eligibilitatii pentru acordarea ajutorului de stat si la intreprinderile mici non-agricole din mediul 

rural, deoarece:

-           In prezent, prin instrumentele financiare puse la dispozitie in cadrul programelor operationale aferente 

programarii 2014 – 2020, pentru intreprinderile mici din mediul rural este disponibil numai ajutorul de minimis. 

-          Sunt activitati care in mod specific se pot desfasura in mediul rural (exemplu: procesare deseuri reciclabile) si care 

nu pot avea dimensiunea de intreprindere mijlocie.

În cadrul priorităţii de investiţii 2.2, locul de implementare a proiectului este situat în :

-o	 în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole,

-o	 în mediul rural pentru  întreprinderile mijlocii non-agricol., 

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.  În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Referitor la eliminarea întreprinderilor mici non agricole, precizăm că s-a asigurat complementaritatea cu PNDR care va 

sprijini IMM-urile agricole din mediul urban şi rural, precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din 

mediul  rural.

Eligibilitate 

solicitant

79328 25.08.2016 Mădălina 

Stan

Punctul 2.1 „Ce tip de apel de proiecte se lansează?” nu precizeaza daca depunerea unui proiect cu punctaj mai mic 

decat „pragul de calitate lunar” este sanctionata prin declararea neconformitatii acestuia.

PROPUNERE: Pentru a acorda sanse egale si proiectelor cu punctaj mai mic, dar care indeplinesc conditia de a avea peste 

50 puncte, sa se permita depunerea de proiecte cu punctaj mai mare decat minimul de 50 puncte in orice moment, 

urmand ca cele care se situeaza sub pragul de calitate lunar sa fie evaluate dupa evaluarea celor care indeplineau 

conditia de incadrare in „pragul de calitate lunar”.

Subcapitolul 2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează din ghidul solicitantului detaliază modalitatea de selecție a 

proiectelor. Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse. Cererile de finanțare depuse în primele două luni 

ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității  și evaluare tehnică și financiară, 

urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea 

financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au 

obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare. În cadrul acestui apel, un 

solicitant poate redepune o cerere de finanțare respinsă ca urmare a etapei de verificare a conformității administrative și 

eligibilității
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79328 25.08.2016 Mădălina 

Stan

Conform punctului 2.7.2 "Ajutorul de minimis -Intreprinderea unica”: „La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în 

vedere doar întreprinderi legate înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A 

(înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două 

întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică. Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea 

solicitantului în categoria microîntreprinderilor – a se vedea secțiunea 3.2 ”Eligibilitatea solicitantului”.

 

INTREBARI:

-Ce fel de legatura se ia in calcul la incadrarea solicitantului in categoria de intreprindere in acest caz, daca cele doua 

intreprinderi nu sunt considerare o intreprindere unica, adica „nu sunt legate”? (NOTA: avand in vedere definitia data de 

Ghid: „În sensul Regulamentului de minimis, întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate.”

-Este corecta exprimarea din Ghid „Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în 

categoria microîntreprinderilor”? Sa intelegem analiza caracterului de „Intreprindere unica” se face numai pentru 

microintreprinderi? Ajutorul de minimis se acorda conform acestui Ghid tuturor categoriilor de solicitanti eligibili, care 

pot fi atat microintreprinderi cat si intreprinderi mici si mijlocii!"

În conformitate cu Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis), „întreprindere unică” include toate întreprinderile între 

care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a)	o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b)	o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de 

supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c)	o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat 

cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d)	o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu 

alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

întreprinderii respective.

Având în vedere cele de mai sus, în sensul identificării întreprinderii unice, nu sunt luate în considerare eventualele relații 

stabilite prin intermediul persoanelor fizice (i.e. care nu au calitatea de întreprindere, respectiv entitate care desfășoară o 

activitate economică).

Subliniem totuși faptul că relațiile stabilite, între două sau mai multe întreprinderi, prin intermediul unor persoane fizice sunt 

relevante în analiza încadrării solicitantului într-una din categoriile IMM, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 

privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare.

Eligibilitate 

solicitant

79329 25.08.2016 Oana 

Alexandra 

Nitulescu

In intampinarea consultarii publice, as dori sa prezint o situatie particulară, pe baza careia voi incerca sa fac câtva sugestii 

privind programul POR, linia de finantare 2.2 regiunea Sud Vest, Oltenia.

            Sunt medic rezident dermatolog, iar sotul meu este medic rezident medicina interna. Nu vrem să plecam din tara, 

insa ne-am dori sa lucram in sistemul privat. 

        Am sperat sa obtinem cu ajutorul unei linii de finantare din cadrul POR banii necesari deschiderii unor cabinete 

medicale individuale. 

         Stim ca aceasta linie de finantare se adresează exclusiv IMM-urilor, totusi ne am fi putut încadra, deoarece tatăl 

meu este administratorul unui atelier de optică- microintreprindere cu 3 angajati, mama fiind medic oftalmolog-

CMI(cabinet medical individual), asociat acestui atelier, insa firma coordonata de tatal meu nu are codul CAEN destinat 

activitatilor(asistentei) medicale de specialiate 8622. 

Am dori sa infintam o micropoliclinica cu urmatoarele specialitati medicale: dermatologie, medicina interna, 

oftalmologie(pentru inceput). Am putea extinde astfel gama de servicii oferite pacientilor, insa nu intrunim criteriile de 

eligibiliatate.

Asa cum arata ghidul solicitantului in momentul de față nu am îndeplini criteriul de eligibilitate care presupune prezenta 

a minimum 5 angajati.

          De asemenea, este necesara experienta in domeniu de minimum 3 ani, insa majoritatea doctorilor ce lucreaza in 

sistemul privat au CMI si nu administrează o clinica. Pentru codul CAEN ce reprezinta activitatea tuturor medicilor 

specialisti(!) NU exista o linie de finantare care sa încurajeze activitatea lor individual sau sub forma unei micropoliclinici 

cu exceptia deschiderii unor CMI in mediul rural. Astfel sunt avantajate doar persoanelor care administrează deja lanturi 

de clinici private sau policlinici mari.

           In consecinta, medicii care isi doresc sa isi doteze cabintele medicale individuale cu aparatura de ultima ora, nu pot 

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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79331 25.08.2016 Dan 

Sebastian

Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 identifică următoarele sectoare economice cu potențial 

competitiv: 

a) turism și ecoturism, 

b) textile și pielărie, 

c) lemn și mobilă, 

d) industrii creative, 

e) industria auto și componente, 

f) tehnologia informației și comunicațiilor,

g) procesarea alimentelor și băuturilor, 

h) sănătate și produse farmaceutice, 

i) energie și management de mediu, 

j) bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit, acvacultură),

k) biofarmaceutică și biotehnologii. 

Ghidul POR pentru AXA 2.1. are ca obiectiv specific finanțarea domeniilor identificate în Strategia Națională de 

Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare (capitol 1.2., pagina 4).

Ghidul POR pentru AXA 2.2. are ca obiectiv specific finanțarea IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectoarele 

competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate (capitol 1.2., pagina 4). 

În varianta consultativă a ghidului pentru AXA 2.1. a fost publicată lista codurilor caen cuprinse în Strategia Națională de 

Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare (vezi document atașat).

Din lista codurilor CAEN identificate în cadrul Strategiei Națională de Competitivitate Ghidul POR pentru AXA 2.2. se 

elimină de la finanțare următoarele coduri CAEN:

1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79331 25.08.2016 Dan 

Sebastian

Ghidul POR pentru AXA 2.2. introduce o serie de coduri CAEN care sunt prevăzute în Planurile de Dezvoltare Regională :

3212	Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213	Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3230	Fabricarea articolelor pentru sport

3240	Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250	Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator

Care este raționamentul pe baza căruia aceste coduri CAEN au fost incluse inițial ca făcând parte din Planurile de 

Dezvoltare Regională și în varianta consultativă 2.2. aceste domenii au fost incluse ca făcând parte din Strategia Națională 

de Competitivitate și astfel considerate ca fiind eligibile?

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79331 25.08.2016 Dan 

Sebastian

Ghidul POR pentru AXA 2.2. introduce o serie de coduri CAEN care inițial nu sunt prevăzute în nici Strategia Națională de 

Competitivitate și nici în Planurile de Dezvoltare Regională și care au legătură se sectorul de sănătate, precum:

8610 Activități de asistență spitalicească

8620 Activități de asistență medicală generală

8622 Activități de asistență medicală specializată

8623 Activități de asistență stomatologică

Cu toate acestea alte coduri caen care au legătură sectorul de sănătate precum codurile caen de la clasele 87 - 88 nu sunt 

incluse în lista codurilor caen eligibile, însă sunt introduse o serie de coduri caen care au legătură mult mai redusă sau 

deloc cu sectorul de sănătate ( Cod Caen 9329 Alte activități reacreative și distractive, Cod Caen 9321 Balciuri si parcuri 

de distracții, Cod Caen 9313 Activități ale centrelor de fitness).

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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79331 25.08.2016 Dan 

Sebastian

Ghidul POR pentru AXA 2.2. menționează la pagina 4, capitol 1.2. Obiectiv specific: ”se vor sprijini acele IMM-uri care își 

desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, identificate conform SNC, precum și a celor care 

intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii”.

  Astfel se introduce o contradicție cu cele prevăzute la pagina 16, capitol 3.2. Eligibilitatea solicitantului, pct 3: 

”Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare.”

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79331 25.08.2016 Dan 

Sebastian

Ghidul POR pentru AXA 2.2.  menționează la pagina 15, capitol 3.2. Eligibilitatea solicitantului, pct. 1: ”Solicitantul este 

societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și 

întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.”

Prin această reglementare se  

introduce un tratament discriminatoriu, pentru minim 3 categorii de aplicați:

a) 

întreprinderile agricole care desfășoară și activități non-agricole și doresc să aplice pentru dezvoltarea activităților non-

agricole;

b) 

întreprinderile mici din mediul rural, care au activitatea de producție în mediul rural și magazin de vânzare în mediul 

urban. 

Această categorie de întreprinderi nu poate aplica în cadrul nici unui program cu finanțare nerambursabilă:

-  PNDR - Măsura 6.4. Condiție de eligibilitate: întreprinderile mici din mediul rural care au sediu social și punct de lucru 

în mediu rural

- POR - AXA 2.2. Condiție de eligibilitate: întreprinderile mici din mediul urban.

c) întreprinderile mici și microîntreprinderi din mediul rural, acestea putând accesa maxim 200.000 Euro prin PNDR - 

Măsura 6.4., în timp ce prin POR - AXA 2.2. suma maximă ce poate fi accesată este de 1.000.000 Euro.

Introducerea unui tratament discriminatoriu în cadrul categoriilor de aplicanți poate atrage corecții financiare 

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79331 25.08.2016 Dan 

Sebastian

Introducerea unui plafon minim de 200.000 Euro limitează accesul unor categorii de aplicanți eligibil.

De exemplu, valoarea medie a unei mașini de cusut pentru industria textilă (caen 1412) este de 3.000 Euro, pentru o 

întreprindere mică cu 40 de angajați valoarea maximă a investiției este de 120.000 Euro. 

Situația este similară și pentru alte coduri CAEN , precum 7111- Activități de  Arhitectură, 7112- Activități de inginerie, 

7420- activități de design specializat,  5811- Activități de tipărire a cărților (caen ce  permite doar editarea și nu tipărirea) 

etc.  

Cu alte cuvinte există o serie de aplicanți eligibili din categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici care nu pot 

aplica datorită plafonului minim impus, adică sunt eliminați tocmai acei aplicanți care au mai mare nevoie de finanțare 

pentru a se dezvolta, motiv pentru care propun reducerea plafonului minim la 100.000 euro, asigurându-se în acest fel 

accesul la finanțare pentru un număr cât mai mare de aplicați

Pragul minim de 200.000 euro a fost stabilit pentru a se asigura complementaritatea cu prioritatea de investiţii 2.1a. Eligibilitatea 

proiectului

79331 25.08.2016 Dan 

Sebastian

Reducerea plafonului maxim de finanțare de 1.000.000 Euro la 600.000 Euro, asigurând în acest fel accesul la finanțare 

pentru un număr cât mai mare de aplicați.

Plafonul maxim de finanţare nu este obligatoriu, întreprinderile având posibilitatea de a solicita suma necesară în vederea 

realizării investiţiei. Costurile investiției trebuie să fie realiste, corect încadrate conform standardelor de cost, să fie 

justificate/fundamentate cu analize de piață

Eligibilitatea 

proiectului

79331 25.08.2016 Dan 

Sebastian

Ghidul prevede finanțarea unor activități cu impact redus pentru economie, cum ar fi: centre de fitness (9313), bâlciuri și 

parcuri de distracții (9321), activități recreative (9329), demontarea mașinilor (3831), parcuri pentru rulote (5530) și 

elimină un număr foarte mare de activități de producție care au impact asupra creșterii competitivății sectoarelor 

identificate în Strategia Națională de Competitivitate.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79331 25.08.2016 Dan 

Sebastian

Considerăm, că o serie de investiții în mediul urban în spații (clădiri) pentru prestarea serviciilor,  

după cei 3 ani de durabilitate devin proiecte imobiliare de succes (clădiri pentru activități de arhitectură, proiectare, 

activități fotografice, activități recreative, centre de fitness, chiar și hoteluri).

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Eligibilitate 

solicitant
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79335 25.08.2016 Mădălina 

Stan

Conform punctului 2.7.2  „Ajutorul de minimis” este necesara efectuarea „Analizei privind incadrarea in categoriile de 

IMM”.

INTREBARI:

-          Daca intrepinderea A este actionar unic al intreprinderii B (adica detine cota de 100% de participare la beneficii si 

pierderi), precum si actionar unic al intreprinderii C. Intreprinderea B doreste sa depuna proiect pentru obtinerea unei 

finantari in cadrul acestei prioritati. 

o   In ce situatie se afla intreprinderea B fata de intreprinderile A si C? 

o   Dar daca B si C au acelasi cod CAEN de activitate?

-          Cum se analizeaza situatia de mai sus in cazul in care intreprinderea A este o intreprindere „înregistrată în afara 

României”, iar B si C sunt inregistrate in Romania?

Vă rugăm să consultaţi Anexa 1.3.a – Încadrarea în categoriile IMM unde au fost exemplificate situaţiile de încadrare în 

categoria IMM-urilor.

Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările 

ulterioare, întreprinderile între care există oricare dintre raporturile de mai jos, sunt considerate întreprinderi legate:

a)	o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b)	o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori 

de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c)	o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract 

încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d)	o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori 

asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Pentru identificarea unor întreprinderi ca fiind legate, hotărâtoare este existența unei influențe dominante a unei/unor 

întreprinderi asupra altei întreprinderi. În acest sens, este necesară analizarea unor factori variați, precum structura 

acționariatului, drepturile de control, identitatea directorilor generali sau a altor persoane implicate în conducerea 

întreprinderilor, gradul integrării economice și orice alte legături între întreprinderile implicate. 

În accepțiunea reglementărilor în domeniul concurenței, controlul asupra unei întreprinderi decurge din drepturi, contracte 

Incadrare 

IMM

79335 25.08.2016 Mădălina 

Stan

Va rog sa explicati cat mai clar (cu indicarea unor exemple de tipul relatiilor intre intreprinderile A, B, C etc) care este 

intelesul urmatoarei exprimari din „Anexa 1.3.a – Incadrarea in categoriile de IMM”:

„A este întreprindere legată cu alte întreprinderi, dacă:

iv. o întreprindere(A) este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi (B) şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi 

acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii 

respective.”

-          Nu mi se pare clar la care dintre intreprinderi se face referire in expresiile: 

„in baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi” - este vorba de „alţi acţionari ori asociaţi” ai 

intreprinderii A sau B?

Si 

               „acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective” - este vorba de „actionarii sau asociatii”                            

intreprinderii A sau B

Vă rugăm să consultaţi exemplele din Anexa 1.3.a – Încadrarea în categoriile IMM (exemplu 3, 4, 5, 6)

78878 24.08.2016 Art Made 

Shoes SRL

Solicitantul a obţinut venituri din exploatare în domeniul (Clasa CAEN) vizat de investiţie în anul fiscal  anterior depunerii 

cererii de finanţare.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

78878 24.08.2016 Art Made 

Shoes SRL

Punctarea creşterii numărului mediu de salariaţi. Anexa 4 Grila de evaluare tehnică şi financiară  punctează creşterea numărului mediu de salariaţi  prin angajarea persoanelor 

din categoria defavorizată.

ETF

78878 24.08.2016 Art Made 

Shoes SRL

Subiect neabordat: maturitatea proiectului.  Gradul de maturitate al roiectelor atrage o absorbţie mai rapidă a acestor 

fonduri şi faciliteză o mai bună corelare între Bugetul Comisiei Europene şi Bugetul Statului.

Se va analiza propunerea dvs. ETF

78878 24.08.2016 Art Made 

Shoes SRL

Subiect neabordat: Instrumentele financiare aplicabile POR 2014-2020. Având în vedere un proiect cu potenţială 

viabilitate economică, se impune sprijinul oferit de aceste instrumente

Prioritate de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor se va 

implementa prin două operațiuni, respectiv acordare de finanțare nerambursabilă (grant) și prin utilizarea instrumentelor 

financiare. 

A. Grant-uri  pentru sprijinirea  IMM-urilor  -  ghidul solicitantului pentru această operațiune este în consultare publică.

B. Instrumentele financiare, respectiv  credit cu partajarea riscului și capital de risc vor fi implementate prin intermediul 

Fondului European de Investiții (FEI), în baza unui memorandum aprobat de Guvernul României.

Au fost inițiate discuțiile cu reprezentanții FEI pentru stabilirea mecanismelor și operaționalizarea acestor instrumente.

Prin axa prioritară 2 a POR 2014-2020 este alocată suma de 100 milioane Euro pentru implementarea instrumentului credit 

cu partajarea riscului pentru IMM-uri, respectiv 50 milioane Euro pentru implementarea instrumentului capital de risc 

pentru IMM-urile în stadiu avansat de creștere.

79028 24.08.2016 Sand Mar 

Consulting

Direc ţionarea finanţării prin acest apel al PI 2.2 doar către firmele care îşi extind activităţile deja derulate de minim 3 ani, 

încurajează o concurenţă neloaială a accesului la finanţare în mod discreţionar, nefiresc,prin dirceţionarea finanţării doar 

căre firme deja existente în piaţă şi interzicerea participării la apel a firmelor care doresc diversificarea reală a activităţii, 

realizarea de activităţi integrate ale lanţului de produţie/servicii în aval sau amonte faţă de producţia/serviciile curente 

sau raelizarea de produse/procese inovatoare.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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79028 24.08.2016 Sand Mar 

Consulting

Nu înţelegem diferenţa de abordare a conceptului de localizare a solicitanţilor/activităţilor în condiţiile în care în cadrul 

2.1A Microîntreprinderi a definit ca solicitant eligibil "societatea sau societatea cooperativă care se încadează în 

categoria microîntreprinderilor " fără a se face vreo precizare asupra locaţiei sediului social al solicitatului, ci doar s-a 

precizat că investiţia să fie localizată în mediul urban.  E asemenea, nu există nici o  logică în interzicerea participării la 

acest apel a firmelor mijlocii care desfăşoară şi activităţi agricole. Stabilirea unei linii similare în cadrul diferitelor 

programe de finanţare (şi chiar în interiorul aceluiaşi program) în ceea ce priveşte eligibilitatea solicitanţilor, pentru a nu 

interzice, în mod nejustificat şi discriminatoriu, dreptul de participare la apeluri de proiecte a unor entităţi private.

În cadrul priorităţii de investiţii 2.2, locul de implementare a proiectului este situat în :

-o	 în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole,

-o	 în mediul rural pentru  întreprinderile mijlocii non-agricol., 

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.  În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific. 	”Întreprinderea non-agricolă din mediul rural” reprezintă întreprinderea care nu desfășoară prin 

proiect activități incluse în Secțiunea A ”Agricultură, silvicultură și pescuit” din CAEN și care propune o investiție (într-unul 

din domeniile eligibile în acest apel) în mediul rural.

Eligibilitate 

solicitant

79028 24.08.2016 Sand Mar 

Consulting

La pct. 3.4. Eligibilitatea cheltuielilor “Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor” din Ghidul Solicitantului este 

prevazuta urmatoare conditie referitoare la eligibilitatea cheltuielilor:

„a. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între data semnării contractului de finanțare şi 

31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare. Prin excepție, sunt 

eligibile cheltuielile aferente Capitolului ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” detaliate mai jos, dacă sunt 

efectuate după data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat ____________.”

Conditionarea eligibilitatii cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica de data intrarii in vigoare a schemei de 

ajutor de stat este nerezonabila si foarte dificil de pus in practica.

Avand in vedere ca, la cap. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” sunt incluse cheltuieli ce necesita timp de 

elaborare a unor documentatii care la randul lor sunt depuse la diferite institutii ale statului pentru obtinere de avize, 

acorduri, certificate, autorizatii, care si acestea au un timp legal de emitere, este practic imposibil de realizat cheltuieli 

eligibile de acest tip, dupa intrarea in vigoare a schemei de ajutor de stat. In mod normal schema de ajutor de stat ar 

trebui la fie in vigoare la data publicarii ghidului solicitantului, iar de la acest moment vor fi la dispozitia solicitantului 2 

luni pentru elaborarea proiectului (din practica AMPOR, aferenta apelurilor lansate in cadrul POR in anul 2016).

Nu intelegem, de ce proiectele nu pot fi pregatite mai devreme de intrarea in vigoare a schemei de ajutor de stat (tinand 

cont si de complexitatea lor), mai ales ca nu exista nici un document care sa interzica acest lucru (prevederile HG nr. 

399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european 

Referitor la categoria cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, menţionăm că aceasta a fost 

revizuită.  Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile

79176 24.08.2016 TDP 

PARTNERS

Vă propunem modificarea ghidului în sensul includerii mai multor coduri CAEN în investiţia eligibilă. Ex, o clinică are 

autorizată atât activitatea de asistenţă spitalicească (8610), cât şi activităţi de asistenţă medicală specializată (8622)

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. În cazul în care investiția presupune achiziția unui 

echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor 

activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/ adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată 

de ”domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.

Eligibilitate 

solicitant

79176 24.08.2016 TDP 

PARTNERS

Vă propunem modificarea ghidului în sensul eliminării condiţiei  "Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa 

CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a 

avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 

fiscal anterior depunerii cererii de finanțare" şi impunerea celei aferente vechimii de 3 ani raportată la totl societate, 

indiferent de domeniul de activitate în care a activat şi pe care şi-l propun prin proiect.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79176 24.08.2016 TDP 

PARTNERS

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Vă solicităm modificarea ghidului în sensul eliminării acestei condiţii, permiţând accesul la finanţare pentru toate 

microîntreprinderile.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79176 24.08.2016 TDP 

PARTNERS

Vă propunem modificarea ghidului în sensul includerii ca şi domenii eligibile, coduri de activitate aferente clasei 17 

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79176 24.08.2016 TDP 

PARTNERS

Vă propunem modificarea ghidului în sensul raportării criteriului profitului per total societate, nu doar cel aferent 

domeniului de activitate propus prin proiect.

Vă solicităm exemplificarea formulei de calcul pentru acest indicator.

Criteriile/subcriteriile de evaluare tehnica si financiara respective au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in 

acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Menţionăm că Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară cuprinde formulele de calcul care stau la baza analizei 

economico-financiară  a solicitantului.

ETF

79176 24.08.2016 TDP 

PARTNERS

Vă propunem modificarea ghidului în sensul eliminării structurării ciferi de afaceri şi luării în considerare a tuturor 

veniturilor înregistrate de societate, întrucât capacitatea de a susţine o investiţie şi sustenabilitatea proiectului este dată 

de capacitatea totală a societăţii de a angaja cheltuieli şi a genera venituri care să genereze cash-flow pozitiv.

Criteriile/subcriteriile de evaluare tehnica si financiara respective au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in 

acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79176 24.08.2016 TDP 

PARTNERS

Vă solicităm să precizaţi care este formula de calcul a ratei de creştere a profitului din exploatare. În cadrul Anexei 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară sunt incluse formule de calcul pentru acest indicator. ETF

79181 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Se menţionează că proiectul trebuie să se refere la realizarea unei investiţii iniţiale, care, printre altele, înseamnă 

diversifiarea producţiei prin produse/servicii care au fost fabricate/prestate anterior în unitate şi poate presupune 

extinderea obiectului de activitate prin activarea într-o nouă clasă CAEN. Cu toate acestea, în cadrul condiţiilor de 

eligibilitate se menţionează că solicitantul trebuie să fi desfăşurat activitate în clasa caen vizată de investiţe pe o perioadă 

de cel puţin 3 ani calendaristici, anterior depunerii cererii de finanţare. În  această situaţie, este imposibilă depunerea 

unui proiect ce vizează extinderea obiectului de activitate prin activarea într-o nouă clasă caen.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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79181 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții 

financiare încheiate.

Cum se va face dovada obţinerii acestor venituri din exploatare? Această prevedere limitează posibilitatea de depunere a 

proiectelor ce vizează extinderea obiectului de activitate prin activarea într-o nouă clasă CAEN.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79181 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Se cere ca solicitantul să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinţă cu titlu gratuit/ 

comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată 

pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Cum se poate previziona data efectuării plăţii finale, în lipsa unui termen de semnare a contractului de finanţare?

La momentul depunerii cererii de finanţare solicitantul are obligaţia de a anexa la contractul de finanţare Anexa 4 - Graficul 

de rambursare a cheltuielilor,  Anexa 7 - Calendarul estimativ al achizițiilor, precum şi Anexa 11 - Graficul de activități. Având 

în vedere aceste documente ataşate, precum şi planul de afaceri în care solicitantul şi-a realizat perviziuniile aferente 

investiţiei, incluzând perioada de implementare şi operare, solicitantul cunoaşte perioada necesară pentru a îndeplinii 

condiţiile contractuale. 

Depunere CF-

Lista 

documente

79181 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Care este rolul auditului financiar extern, dacă nu este cheltuială obligatorie? Auditul financiar extern reprezintă o activitate independentă exercitată de organisme specializate din afara entităţii auditate, 

cu scopul asigurării cunoasterii modului cum sunt constituite şi utilizate resursele financiare publice. Rapoartele de audit 

confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt: 	necesare pentru realizarea proiectului; 

	prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului; 	în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, 

respectiv utilizarea eficientă a fondurilor ; 	efectuate şi plătite de beneficia

	plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate, etc

Cheltuieli 

eligibile

79181 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Se menţionează, la pg. 27, că cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a proiectului sunt 

neeligibile, însă, la pg. 25, este menţionată ca şi cheltuială eligibilă consultanţa pentru elaborarea cererii de 

finanţare/planul de afaceri.

Referitor la categoria cheltuielilor neeligibile,  respectiv 	Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a 

proiectului, precizăm că a fost revizuită. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile

79181 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Puteţi da exemple de activităţi de certificare a unui produs/serviciu/proces? Certificarea reprezintă garantarea prin intermediul unui organism neutru, independent de producător şi de beneficiar, a 

conformităţii unui sistem, produs serviciu sau proces cu referenţial dinainte stabilit. Aceasta implică îndeplinirea cerinţelor 

referitoare la calitate.

Certificarea conformitatii produselor asigură libera circulaţie a produselor pe piaţa europeană raspunzand cerinţelor 

esenţiale impuse prin directivele şi regulamentele Uniunii Europene şi stimulând dezvoltarea schimburilor comerciale.

De exemplu, Certificarea produselor conform Standardului OEKO-TEX® 100 oferă întreprinderilor din lanţul producţiei textile 

un instrument optim  pentru asigurarea calităţii în producţie. Prin intermediul acestuia se documentează că produsele au 

fost verificate cu succes conform Standardului OEKO-TEX® 100 şi corespund cerinţelor impuse de o clasă de produse 

comună.

Investiții 

eligibile

79181 24.08.2016 Ștefan 

Grigore

Subcriteriul 1.1 din Grila de evaluare tehnică şi 2.2.4 fac referire la aceleaşi elemente de evaluare. Care sunt elementele 

de diferenţiere dintre cele două criterii?

Criteriul 1.1 se referă la Rata previzionată de creștere a profitului din exploatare, în activitatea vizată de proiectul de investiții 

(clasa CAEN), la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, față de nivelul 

înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Criteriul 2.2.4 se referă la întreaga performanţă economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior 

depunerii cererii de finanțare.

Pentru o societate care activează pe un singur cod CAEN, afirmaţia dvs este corectă, însă dacă societatea activează pe mai 

multe coduri CAEN, valorile sunt diferite.

Totuşi, dorim să precizăm că criteriile/subcriteriile de evaluare tehnica si financiara respective au fost revizuite. Noile 

prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79209 24.08.2016 Mihnea 

Mihalache 

(Perfect 

CARE)

Vă propunem modificarea ghidului în sensul raportării creşterii profitului prin raportarea doar a rezultatului din 

activitatea domeniului vizat, nu per total societate.

Având în vedere că societatea poate activa în mai multe domenii de activitate, iar identificarea profitului din exploatare doar 

pentru activitatea vizată prin proiect nu este posibilă, nu consideram oportuna propunerea dvs.

ETF

79209 24.08.2016 Mihnea 

Mihalache 

(Perfect 

CARE)

Vă propunem modificarea ghidului în sensul eliminării structurării cifrei de afaceri şi luării în considerare a tuturor 

veniturilor înregistrate de societate, întrucât capacitatea de a susţine o investiţie şi sustenabilitatea proiectului este data 

de capacitatea totală a societăţii de a angaja cheltuieli şi a genera venituri care să genereze cash-flow.

Această condiţie a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a 

ghidului specific.

ETF

79209 24.08.2016 Mihnea 

Mihalache 

(Perfect 

CARE)

Vă rugăm să  precizaţi care este formula de calcul rata de creştere a profitului din exploatare. Raportarea se face per total 

societate  sau exclusiv din activitatea aferentă domeniului vizat. Valoarea înregistrată în anul 2015 se raportează la cea 

înregistrată în anul 2014?

Raportarea se face la întreaga activitate a societăţii, iar Macheta cuprinde această formulă de calcul. ETF

79217 24.08.2016 Regioconsult Considerăm că criteriile de eligibilitate 

3. Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această 

perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

4. Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în

fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate

elimină posibilitatea ca o companie să-şi diversifice activităţile existente cu altele care se încadrează într-o altă clasă.

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific

Eligibilitate 

solicitant
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79217 24.08.2016 Regioconsult Având în vedere că cheltuielile eferente serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare/a planului de afaceri 

sunt eligibile şi de regulă aceste cheltuieli se achită de regulă înaintea semnării contractului de finanţare.

Da. Cheltuieli eligibile aferente serviciului de consultanță sunt finanțabile prin ajutor de minimis. Cheltuieli 

eligibile

79217 24.08.2016 Regioconsult Propunem introducerea în cadrul Grilei a unui criteriu care să vizeze raportul dintre valoarea investiţiei propuse şi 

creşterea cifrei de afaceri realizată de către solicitant în perioada de durabilitate a investiţiei.

Grila de evaluare tehnică şi financiară a fost completată. Modificările vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific. ETF

79225 24.08.2016 SC 

PASMATEX

Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții 

financiare încheiate. Vă rugăm clarificaţi dacă anii de referinţă, în situaţia deschiderii apelului de proiecte in anul 2016, 

sunt anii 2015, 2014, 2013

Interpretarea dvs este corectă. Menţionăm totuşi că această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum 

şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79225 24.08.2016 SC 

PASMATEX

Cu privire la punctul 1.1. Anexa 4,  vă rugăm să clarificaţi dacă în situaţia în care apelul de proiecte este deschis in anul 

2016 (investiţia urmează a se finaliza in anult 2017), prin "finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, după 

implementarea investiţiei", faceţi referire la exerciţiul financiar aferent anului 2018.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79225 24.08.2016 SC 

PASMATEX

Referitor la Anexa 4, pct. 11, vă rugăm detaliaţi în cadrul Ghidului solicitantului/grilei de ETF, modul de calcul al creşterii, 

dat fiind anul de referinţă.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit pentru claritate. Noile prevederi, precum si clarificari in 

acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79225 24.08.2016 SC 

PASMATEX 

SRL

Referitor la Anexa 4, punctul 3.2. b, menţionăm că în momentul de faţă în cadrul societăţii am luat măsuri de asigurare a 

egalităţii de şanse şi tratament. În cazul în care demonstrăm că cerinţele sunt îndeplinite deja la data depunerii cererii de  

finanţare, prin măsuri suficiente şi corespunzătoare activităţii derulate în cadrul companiei şi care va fi aceeasi cu cea 

derulată în urma implementării proiectului, vă rugăm modifiaţi în sensul acordării celor 3 puncte şi în această situaţie în 

care se demonstrează îndeplinirea criteriului la depunerea proiectului şi nu în etapa de implementare.

La aprecierea măsurii în care principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea sunt 

respectate și implementate în contextul investiției, nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale 

solicitantului în aceste domenii. De asemenea se puncteză modul în care investiţia propusă prin proiect duce la respectarea 

principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.

ETF

79225 24.08.2016 SC 

PASMATEX 

SRL

Referitor la secţiunea 2.4, pag 7, vă adresăm rugămintea de a revizui şi reduce valoarea minimă a finanţării nerambursării 

la 100.000 euro, pentru a permite accesul echitabil al mai multor IMM-uri cu cifra de afaceri mică şi implicit scriere de 

proiecte cu o valoare mai redusă care ar conduce totuşi negreşit la dezvoltarea activităţii şi extinderea capacităţii de 

producţie.

Pragul minim de 200.000 euro a fost stabilit pentru a se asigura complementaritatea cu prioritatea de investiţii 2.1a. Eligibilitatea 

proiectului

79225 24.08.2016 SC 

PASMATEX 

SRL

Vă rugăm să clarificaţi dacă se poate lua în calcul achiziţia altor echipamente decât cele cuprinse în sfera codului caen 

pentru care se aplică, dar totodată aceste echipamente completază/dezvoltă activitatea pentru care se solicită finanţare 

şi sunt aferente obiectelor de activitate secundare ale firmei.

Echipamentele  pot fi  considerate eligibile doar în măsura în care acestea sunt exploatate exclusiv în cadrul unei activității 

eligibile (clasă CAEN), Anexei  2 - Lista domeniilor de activitate eligibile a Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare 

a fondurilor- apelul 2.2.A. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.  În 

acest sens, o cerere de finanțare poate conține activități ce vizează un singur domeniu de activitate al solicitantului. În cadrul 

planului de afaceri, solicitantul va demonstra modul în care echipamentele propuse prin proiect sunt de natură a fi 

exploatate în prestarea serviciilor ce fac obiectul investiției.

Eligibilitate 

solicitant

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Observăm 2 situaţii: 

"costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200%..."

"sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai 

mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate"

Interpretarea celor 2 situaţii duce la aceeaşi concluzie, doar procentele aplicabile fiind diferite, astfel că vă solicităm 

explicarea clară a diferenţelor dintre cele 2 cazuri.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile (finanțabile din ajutor de stat 

regional) trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel 

cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor .

Într-un proiect de ”diversificare” , anumite active utilizate în realizarea unui produs/prestarea unui serviciu existent pot să fie 

utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea 

produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea prodsului B (produs nou). Acestea reprezintă ”active 

reutilizate”.

Atunci când, într-o nouă activitate , sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active 

trebuie să fie de cel puțin 3 ori (cu cel puțin 200%) mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate.

Valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă (i.e. Valoarea de intrare, mai puțin amortizarea).

Ajutor de 

stat

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Vă rugăm să explicaţi modul de calcul în cazul utilizării parţiale a unor active ale societăţii: de exemplu în cazul utilizării 

parţiale a unei hale de producţie. Menţionăm şi cazul în care solicitantul are o hală de producţie în chiri )care nu este 

inclusă în activul societăţii) şi prin proiect se doreşte realizarea unei investiţii iniţiale (conform definiţiei din ghidul 

solicitantului), prin care se utilizează parţial respectiva hală.

Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară conţine un tabel  în vederea calculării valorii contabile a activelor 

reutilizate. Dorim să precizăm că în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile 

trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost 

înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor. Valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă 

valoarea contabilă netă (i.e.valoarea de intrare, mai puțin amortizarea). Având în vedere cele menţionate, hala care este 

utilizată în baza unui contract de chirie, nu este un activ al societăţii.

Ajutor de 

stat

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Vă rugăm să explicitaţi ce înseamnă " în zonă în cauză". Prevederea conform căreia ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o 

activitate similară în Spațiul Economic European (SEE)  se aplică doar în cazul în care închiderea/ relocalizarea activității 

implică state SEE diferite, i.e. închiderea activității se realizează într-un stat SEE iar investiția pentru care se solicită ajutor 

regional se desfășoară într-un alt stat membru SEE. 

Utilizarea sintagmei ”zona în cauză” are la bază principiul conform căruia  ”închiderea aceeași activități sau a unei activități 

similare” este relevantă la nivel de unitate de producție a solicitantului, nu la nivel de regiune sau stat membru SEE. Cu alte 

cuvinte, activitatea se consideră închisă inclusiv în situația în care solicitantul își închide respectiva activitate într-o anumită 

unitate de producție dar continuă desfășurarea aceleiași activități sau a unei activități similare în regiunea respectivă sau în 

statul membru SEE (în cadrul altor unități).

Ajutor de 

stat
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79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Deducem că dacă un solicitant închide o activitate în România şi aplică pentru ajutor de stat regional în România, acesta 

este eligibil? Vă rugăm să explicitaţi ce însemnă "în zona în cauză"

"Da.

Prevederea conform căreia ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o 

activitate similară în Spațiul Economic European (SEE)  se aplică doar în cazul în care închiderea/ relocalizarea activității 

implică state SEE diferite, i.e. închiderea activității se realizează într-un stat SEE iar investiția pentru care se solicită ajutor 

regional se desfășoară într-un alt stat membru SEE.

Utilizarea sintagmei ”zona în cauză” are la bază principiul conform căruia  ”închiderea aceeași activități sau a unei activități 

similare” este relevantă la nivel de unitate de producție a solicitantului, nu la nivel de regiune sau stat membru SEE. Cu alte 

cuvinte, activitatea se consideră închisă inclusiv în situația în care solicitantul își închide respectiva activitate într-o anumită 

unitate de producție dar continuă desfășurarea aceleiași activități sau a unei activități similare în regiunea respectivă sau în 

statul membru SEE (în cadrul altor unități)."

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Noțiunea de „închidere” a unei activități presupune închiderea în întregime a activității la respectiva unitate sau 

închiderea parțială a activității dacă aceasta conduce la pierderi substanțiale de locuri de muncă. În sensul acestor 

prevederi, o pierdere substanțială de locuri de muncă este definită ca pierderea a cel puțin 100 de locuri de muncă sau 

reducerea cu cel puțin 50% a forței de muncă din respectiva unitate, la data depunerii cererii de finanțare comparativ cu 

media pe oricare din cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare.

Deducem că, dacă un solicitant a închis parţial o activitatea prin care s-a pierdut (de exemplu) 49% din forţa de muncă 

(reprezentând mai puţin de 100 de locuri de muncă) în ultimii 2 ani, acesta este eligibil?

Da. Ajutor de 

stat

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Având în vedere utilizarea celor 2 termeni „autorizat” şi „înregistrat”, vă rugăm să explicitaţi care din cele 2 acţiuni este 

obligatorie, fără excepţie, la depunerea cererii de finanţare? 

Înregistrarea domeniului de activitate la data depunerii cererii de finanţare (şi 3 ani calendaristici înainte) este o condiţie 

obligatorie, fără excepţie, în aşa fel încât să se respecte criteriul de eligibilitate 2?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Referitor la clarificarea  termenilor, precizăm următoarele:

	La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de 

investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă 

activitatea principală sau secundară a întreprinderii. 

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de 

investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate 

(clasa CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a 

proiectului. Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea

unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției (investiție inițială constând în crearea unei unități noi), 

solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul 

de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

Autorizarea unor coduri CAEN este o procedură importantă pentru desfăşurarea activităţii unei societăţi deoarece nu 

Eligibilitate 

solicitant

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

a) Ce înseamnă 3 ani calendaristici: 3 exerciţii financiare SAU 3 ani calendaristici calculaţi de la data depunerii cererii de 

finanţare? 

b) Cum se demonstrează desfăşurarea activităţii pe o perioadă de 3 ani calendaristici? Înregistrarea codului CAEN cu cel 

puţin 3 ani (calendaristici sau fiscali) înainte este o dovadă că solicitantul a desfăşurat activitate în respectivul domeniu?

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific

Eligibilitate 

solicitant

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Sintagma „achiziţionarea activelor care aparţin unei unităţi” confirmă eligibilitatea cheltuielilor de achiziţie a unor active 

second-hand, dacă se respectă celelalte condiţii menţionate la acest punct?

Sintagma „achiziţionarea activelor care aparţin unei unităţi” confirmă eligibilitatea cheltuielilor de achiziţie a unor active 

second-hand, dacă se respectă celelalte condiţii menţionate la acest punct?

Menţionăm că „achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second-hand” este neeligibilă în 

conformitate cu art. 13 a HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Având în vedere acest lucru, vă rugăm explicitaţi în ce cazuri este eligibilă „achiziţionarea activelor care aparţin unei 

unităţi”.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Ajutor de 

stat

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Cheltuielile eligibile menţionate la punctele 3.1 şi 3.2 sunt eligibile atâta timp cât se referă la spaţiile destinate exclusiv 

producţiei/prestării de servicii?

Sau într-un proiect pot fi cuprinse cheltuieli cu construcţia/ modernizarea/ extinderea spaţiilor administrative, de 

depozitare, a vestiarelor, a grupurilor sanitare?

De asemenea, achiziţia de utilaje, echipamente şi dotări este eligibilă şi pentru spaţiile administrative (de exemplu 

achiziţia de mobilier, de echipamente de calcul, imprimante etc. în spaţiile de birouri) şi pentru spaţiile de depozitare (de 

exemplu achiziţia de rafturi sau motostivuitor pentru depozitul de materii prime/produse finite)?

Sunt eligibile toate suprafeţele necesare funcţionării unei hale de producţie (vestiare, grupuri sanitare, birouri, etc.) Cheltuieli 

eligibile

79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Cheltuielile cu implementarea sistemelor informatice ERP (Enterprise Resource Planning) şi CRM (Customer Relationship 

Management) sunt considerate eligibile?

În cazul în care aceste cheltuieli sunt eligibile, sunt anumite documente specifice care să fie anexate cererii de finanţare? 

Cheltuielile cu realizarea proiectului tehnic aferent implementării ERP sau CRM sunt eligibile? Dar cheltuielile cu 

instruirea personalului în vederea utilizării acestor sisteme?

"Cheltuielile cu implementarea sistemelor informatice ERP (Enterprise Resource Planning) şi CRM (Customer Relationship 

Management) sunt considerate eligibile . Documentele specifice care să fie anexate cererii de finanţare nu sunt eligibile. 

Cheltuielile cu realizarea proiectului tehnic aferent implementării ERP sau CRM nu sunt eligibile. Cheltuielile cu instruirea 

personalului în vederea utilizării acestor sisteme nu sunt eligibile.

Cheltuieli 

eligibile
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79237 24.08.2016 Robert 

Pavalescu 

(ACRAFE)

Considerăm lista de domenii eligibile extrem de necuprinzătoare, având în vedere că este singurul program care 

finanţează IMM-urile din mediul urban.

În ceea ce priveşte Secţiunea K Industria prelucrătoare din Clasificarea Activităţilor din Economia Natională a României, 

secţiune care, din punct de vedere a potenţialului de creştere, ar trebui să fie vizată în mod deosebit de programele de 

finanţare, este în mare parte lăsată pe din-afara listei domeniilor eligibile.

Propunem considerarea ca eligibile cel puţin a codurilor CAEN cuprinse în Anexa 2 la Ghidul solicitantului aferent 2.1.A.

Nu considerăm că acest lucru contravine condiţiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului aferent Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 Condiţii generale pentru accesarea fondurilor, având în vedere faptul că, la pagina 32, 

pentru PI 2.2 sunt menţionate ca documente strategice relevante „Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020, 

Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri – Orizont 2020, 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, 

Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020, SUERD, Strategie locală și alte strategii”, aceleaşi ca şi în cazul PI 2.1.A

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

81016 30.08.2016 Istvan Miklos Vă propunem includerea Codurilor CAEN în Lista domeniilor de activitate eligibile: 2221, 2464 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

80932 30.08.2016 Ştefano 

Casini

Pe această cale dorim să vă solicităm reintroducerea activităţilor specifice producţiei industriale (cel puţin cele prevăzute 

în HG 859/2014):

	Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor- 18

	Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice-21

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice- 23

	Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilajeşi instalaţii-25

Fabricarea echipamentelor electrice-27

	Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.- 28

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

80915 30.08.2010 Ştefan 

Borangiu

Va supun atentiei prin prezenta adresa o situatie de discriminare in care se regasesc MICROINTREPRINDERILE si 

INTREPRINDERILE MlCl nou infiintate sau existente din mediul rural cu activitati non-agricole, in ceea ce priveste 

posibilitatea accesarii fondurilor prin Masura 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si 

dezvoltarea serviciilor.

In cadruI GHIDULUI SOLICITANTULUI-versiunea supusa consultarii publice,la capitolul3.2-Eligibilitatea

solicitantului, accesarea fondurilor in mediul rural este permisa DOAR intreprinderilor mijlocii nonagricole,

asa cum sunt ele clasificate de Lg.34612004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii lMM, cu

modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea este instituita o perioada minima de 3 ani anterioara depunerii proiectului in care

solicitantul sa fi desfasurat activitatea in domeniul(clasa CAEN)vizat de investitie.

Consider discriminatorie aceasta prevedere in conditiile in care aceste intreprinderi nu au nicio alta

posibilitate de a accesa fonduri nici prin Programul Operational Regional nici prin Agentia pentru

finantarea investitiilor rurale (la aceasta din urma exista posibilitatea accesarii Submasurii 6.2 - Sprijin

pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, insa aceasta masura limiteaza valoarea sprijinului

la 70 000 de euro).

Din < lista domeniilor de activitate eligibile >, parte integranta a ghidului mai sus mentronat,

exemplificarea claselor CAEN 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare si 5520 - Facilitati de

cazare pentru vacante si perioade de scurta durata evidentiaza extrem de clar situatia de discriminare

mentionata, O microintreprindere sau o intreprindere mica cu activitate non-agricola interesata intr-o

investitie in mediu rural conforma celor doua coduri CAEN este in imposibilitatea de accesa fonduri de

orice natura' Prin AFIR finantarea este limitata la 75 000 de euro prin Submasura 6.2 iar in cadrul

Submasurii 6,4 societatea trebuie sa fi desfasurat activitati agricole iar eventuala finantare acooera

pensiuni agroturistice cu o capacitate de cazare de pana la 8 camere. Lar prin pOR - Masura 2,2 sunt

excluse de tot in mediul ruralcele doua tipuride societati.

Ln practica, unei microintreprinderi sau unei intreprinderi mici cu activitati non-agricole ii este imposibil

(nu exista optiune, la nivel national, pe orice tip de fonduri) sa acceseze fonduri pentru a finanta o

investitie in turism rural - capacitate de cazare mai mare de 8 camere si valoare mai mare de 75 000

euro : pensiune, hotel, motel, camping, restaurant, atrement etc.

< Este de asemenea si un caz personal pe care il experimentez, in comuna Soveja, sat Dragosloveni,

judetul Vrancea.

Ca si persoanafizica sunt asociat intr-o agentie de turism cu activitati la nivel national si intr-o societate

cu sediul in mediul rural cu activitati agricole, titular al unui proiect depus la AFIR pentru finantarea unei

pensiuni agro-turistice in cadrul submasurii 6.4.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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80880 30.08.2016 Rudnyanszky 

Zsolt

Vă solicităm să reanalizaţi codurile CAEN înscrise în Anexa 2  şi să includeţi codurile CAEN referitoare la industria 

tiparului:

  1721  	Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi cartn

 1729  Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

  1811 	Tipărirea ziarelor

  1812	       Alte activităţi de tipărire n.c.a.

  1813	       Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  1814	       Legătorie şi servicii conexe

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

80384 29.08.2016 Camara 

Vasile

Vă rugăm să eliminaţi condiţia ca microîntreprinderile să aibă minim 5 salariaţi, în bilantul contabil pe anul fiscal anterior 

şi să se impună ca microîntreprinderea să aibă la înscrierea online un număr de peste 5 salariaţi, care să apară în revisal 

scos cu o vechime de maxim 3 zile înaintea înscrierii onlie.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

80384 29.08.2016 Camara 

Vasile

Să se introducă grupele 22 şi 25 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

80382 29.08.2016 Ion Popescu Vă rugăm să includeţi   	2 2	Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plice , grupă de acitate foarte importantă pentru 

multe activităţi de producţie şi care a fost scoasă cu toate că la domeniul 2.1 aceasta apare.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

80382 29.08.2016 Ion Popescu Să se elimine restricţia ca numai microîntreprinderile care au avut în bilanţ numărul mediu scriptic de 5 să fie eigibile, 

eventual să aibă minim 5 salariaţi cu normă întreagă la înscrierea online. Cu această condiţie se elimină foarte multe 

microîntreprinderi care au avut 2-4 salariaţi mediu scriptic, dar în 2016 şi-au revenit şi au 5-19 conform REVISAL, salariaţi 

cu normă întreagă pe perioada nedeterminată.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

80362 29.08.2016 Tatiana 

Vranu

Propun introducerea codului CAEN 4520 în Anexa 2. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

80307 29.08.2016 Claudia 

Ember

Este eligibilă o societate comercială care are sediul în rural şi deschide un punct de lucru în urban unde va face investiţia 

prin acest proiect?  Se doreşte dotarea unei hale în urban cu echipamente.

	Locul de implementare a proiectului eeet situat:

-	 în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole,

-	 în mediul rural pentru  întreprinderile mijlocii non-agricol. Precizăm că Regio finanţează investiţii numai în domeniile de 

activitate eligibile (clase  CAEN  ), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific. 

Eligibilitate 

solicitant

80018 26.08.2016 Remus 

Sandru

Vă solicităm extinderea listei de domenii eligibile prin includerea caen 9601 Spălarea şu curăţarea articolelor textile şi a 

produselor din blană

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79665 25.08.2016 Dragoş Balu Vă solicităm să luaţi în  calcul examiarea oportnităţii de a se accepta şi codul CAEN 1812 pe lista codurilor CAEN eligibile. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79653 25.08.2016 Sonia Silvas La criteriul 2.1. Experienţa solicitantului în domeniul vizat de investiţie: reprezintă condiţie de eligibilitate îndeplinirea 

celor min 10% media anuală a veniturilor din exploatare aferente domeniului care face obiectul investiţiei? 

Neîndeplinirea acestei condiţii poate conduce la respingerea proiectului sau doar la depunctarea lui pe grilă?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79615 25.08.2016 Sonia Silvas La criteriul 2.1 Experienţa solicitantului în domeniul vizat de investiţie, calcularea mediei veniturilor din exploatare 

(aferente activităţii vizate de investiţie) se face la ultimii 3 ani înainte de depunerea cererii de finanţare sau la toată 

perioada de activitate în domeniul vizat de investiţie, de ex. 10/16 ani?

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

79597 25.08.2016 Irina 

Gheorghe

Vă solicităm reevaluarea condiţiei de eligibilitate în sensul permiterii de a depune proiecte  de investiţii şi firmelor care 

nu au avut activitate în clasa CAEN vizată de investiţie, dar au avut activitate economică neîntreruptă în ultimii 3 ani şi 

profit din exploatare. Considerăm că modificarea criteriului nu afectează îndeplinirea obiectivlui specific ala axei 2.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

79594 25.08.2016 Ionuţ Tiberiu Vă rugăm să introduceti în Anexa 2 activităţile aferente codurilor caen 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79807 25.08.2016 Bianca 

Prisecariu

Din analiza conţinutului Ghidului specific POR 2014-2020, PI 22, observăm neincluderea în lista codurilor CAEn eligibile 

cele care fac referire la fabricarea hârtiei şi produselor de hârtie (diviziune 17 conform CAEN REV2), o industrie aflată în 

plină dezvoltare dar care necesită pentru a fi eficientă şi competitivă resurse financiare importante pentru dotarea cu 

echipamente specifice.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

79505 25.08.2016 Monica 

Tamaş

Vă rugăm respectuos să introduceţi în Anexa 2 activităţile codurilor caen 0811, 0812 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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79480 25.08.2016 UNPR Formulăm includerea anumitor coduri CAEN ca activităţi eligibile pentru apelul de proiecte în cadrul POR 2.2: 221, 222, 

236, 231, 234, 257, .

Dorim să propunem revizuirea Anexei 1.2. Lista domeniilor eligibile şi includerea anumitor coduri CAEN din grupurile de 

COD CAEN 22, 23, 24, 25.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

79429 25.08.2016 Carol Corsate 2.1a Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul vizat de investiţie, pe o perioadă mai mare de 3 ani calendaristici 

înainte de depunerea cererii de finanţare, iar media anuală a veniturilor din exploatare aferente acestei activităţi 

reprezintă min. 10% din finanţarea nerambursabilă solicitată. Pentru fiecare an calendaristc întreg (valori rotunjite), 

peste cei 3, se acordă câte un punct, în limita a maximum 10 puncte. Pentru fiecare 5 puncte procentuale peste limita de 

10% a mediei veniturilor din exploatare, calculată pe perioada de activitate în domeniul vizat de investiţie, se acordă câte 

1 punct procentual, în limita a maximum 12 puncte.

Întelegem că solicitantul ce a desfăşurat activitate în domeniul vizat de 21 ani (cod CAEN 5510) şi are media anuală a 

veniturilor din exploatare aferemtr acestei activităţi min 10% din finanţarea nerambursabilă solicitată, nu primeşte 

puncte.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

74959 11.08.2016 Cristina 

Marcu

Mentiunea “Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară 

în Spațiul Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare. *…+ Această prevedere se 

aplică la nivel de ”grup”(în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în 

conformitate cu prevederile Legii 346/2004)”

Consideram restrictiva si aceasta mentiune, atat timp cat se aplica la nivel de grup de intreprinderi legate. Deciziile care 

nu privesc beneficiarul in cauza, ci intreprinderile legate ale sale, pot avea o multitudine de cauze care tin de starea de 

fapt a fiecarei societati comerciale in parte (situatia reala din piata presupune uneori inchiderea unor unitati de afaceri, 

in vederea consolidarii altora din simple evolutii conjuncturale ale pietei – relocarea unui furnizor de exemplu) si in 

definitiv intreprinderile legate, in acceptiunea legii invocate, nu detin pe deplin implicatiile presupuse de aceasta, de cele 

mai multe ori entitatile legate fiind de fapt independente financiar, fiind mai mult vorba de o participatie la nivel formal a 

asociatilor in structura societatilor legate.

Condiția conform căreia ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate 

similară în Spațiul Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare este, de asemenea, în 

conformitate cu normele comunitare în materia ajutorului de stat regional (i.e. art. 13 alin (d) din Regulamentul (UE) Nr. 

651/2014). 

Notele de subsol incluse în ghidul specific conțin aceste referințe legislative.

Ajutor de 

stat

74959 11.08.2016 Cristina 

Marcu

Eligibilitatea solicitantului:

“Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această 

perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.”

“Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare”

Spre deosebire de conditia singulara impusa categoriilor de beneficiari de a avea “istoric de minim 1 an” prevazuta de 

Ghidul General POR, ANEXA 10.1 - Axe prioritare, obiective tematice, priorități de investiție, potențiali beneficiari, 

indicatori POR 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de 

investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Ghidul specific 

impune conditia “de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare” activati in domeniul CAEN 

sprijinit prin proiect.

Prin urmare, crearea capacitatilor avansate de productie nu poate fi realizata decat de catre companii vechi de pe aceeasi 

piata, fiind limitat accesul noilor antreprenori in domeniile industriale, care detin capacitati de finantare generate de alte 

domenii de activitate. Se restrictioneaza astfel redirectionarea veniturilor din unele domenii de activitate catre domeniile 

competitive identificate prin Strategia Naţională pentru Competitivitate (SNC) 2014 – 2020.

Mai mult decat atat, societatea aplicanta trebuie sa fi avut profit din exploatare din intreaga activitate si venituri de 

exploatare din activitatea pe care doreste sa o dezvolte, solicitand finantare suficient de mare, astfel incat sa se incadreze 

Referitor la mențiunile cuprinse în ghidul general în legătură cu prioritatea de investiții 2.2., facem precizarea că acestea pot 

fi detaliate/ completate/ modificate prin ghidurile specifice apelurilor de proiecte (conform preambulului la ghidul general).

Condiția ca întreprinderea solicitantă să fi desfășurat activitate pe o durată de cel puțin 3 ani calendaristici de la înființare are 

la bază faptul că sprijinul acordat prin POR nu vizează întreprinderile nou înființate (start-up).

Referitor la condiția de eligibilitate ca solicitantul să aibă un număr mediu de salariați de cel puțin 5, la depunerea cererii de 

finanțare, nu considerăm că aceasta ar fi restrictivă în mod nejustificat. Subliniem faptul că un apel distinct în cadrul POR 

este dedicat microîntreprinderilor; condițiile de accesare a finanțării în cadrul acestui apel, mai flexibile, țin cont întocmai de 

particularitățile  acestei categorii de întreprinderi.

Menţionăm că aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi 

cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

74959 11.08.2016 Cristina 

Marcu

Eligibilitatea solicitantului:

“Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

a. contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, respectiv

maximă aplicabilă în funcție de categoria IMM și regiunea de dezvoltare în care se realizează investiția)

b. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi

c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării

ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

*…+

După etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare

(extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar

bancară).”

In conditiile asumarii intregii valori a proiectului prin capacitate financiara proprie sau atrasa (imprumut bancar) practic 

nu se mai justifica, din nou, interventia ajutorului financiar nerambursabil ca necesitate in derularea proiectului. De 

asemenea, nu se mai justifica optiunea de a accesa mecanismul cererii de plata pentru implementarea acestor proiecte.

Dovada capacității financiare a solicitantului trebuie să acopere cel puțin contribuția acestuia la valoarea eligibilă a 

proiectului, precum și cuantumul cheltuielilor neeligibile,resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în 

condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Prevederile din ghidul specific vor fi 

completate pentru claritate. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului nu reprezintă valoarea totală eligibilă a 

proiectului.

Eligibilitate 

solicitant

74959 11.08.2016 Cristina 

Marcu

Nu suntem de acord cu neincluderea codurilor CAEN in grila de evaluare desi, pentru POR 2.1.a, acestea pot decide critic 

scorul final al unui proiect. In masura in care acestea au fost considerate de o importanta majora pentru 

microintreprinderi, in cadrul aceluiasi program, guvernat de aceleasi documente strategice de dezvoltare ale Romaniei, 

nu suntem de acord cu excluderea lor completa din grila de evaluare tehnica si financiara a POR 2.2.

AMPOR a revizuit criteriile/subcriteriile de evaluare tehnica si financiara prin includerea punctării diferenţiate a codurilor 

CAEN. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF
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74959 11.08.2016 Cristina 

Marcu

Va aducem la cunostinta faptul ca, in cadrul criteriului “1.2”, subcriteriul c. “Activități de certificare a unui 

produs/serviciu/proces” este dezavantajos pentru aplicanti intrucat nu in toate domeniile de activitate o astfel de 

certificare este posibila. Mult mai posibila ar fi securizarea proprietatii intelectuale asupra unei denumiri / a unui brand.

Conform  POR 2014-2020, activitățile sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează şi activităţile specifice 

procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor 

tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc), activităţi privind 

parcurgerea procesului de certificare națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc.  

Aceste  prevederi trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară. Este opțională includerea, în proiect, a 

activităților finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. Certificare produs, sisteme de management al calității, internaționalizare).

ETF

74959 11.08.2016 Cristina 

Marcu

In ceea ce priveste criteriul 2, subcriteriul 2.2 Performantele economico-financiare ale solicitantului, in exercitiul 

financiar anterior depunerii cererii de finantare, punctul 2.2.4, “Rata de crestere a profitului din exploatare”, 

dezaprobam modalitatea de stabilire a punctajelor, intrucat stabilirea unei rate de crestere de >=40% pentru obtinerea 

maximului de puncte, constituie un aspect foarte restrictiv si nerealist in conditiile de piata existente, in nicio activitate 

de productie neputandu-se inregistra o asemenea rata, motiv pentru care sugeram in mod ferm ragandirea, intr-o 

maniera realista, a ratelor de crestere ce vor fi punctate in cadrul acestui criteriu.

În cadrul Anexei 4 –Grila de evaluare tehnică şi financiară se punctează :

1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Rata 

solvabilităţii generale, Rata rentabilităţii financiare – ROE, Rata de creștere a profitului din exploatare) 

2. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției (Rata solvabilităţii generale; Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / 

Capitaluri proprii)) 

Referitor la capacitatea economico-financiară a solicitantului,  aşa cum se poate observa sunt calculate în baza situației 

financiare înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Performanţele financiare reflectă 

potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori 

cantitativi (indicatori economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale). 

Rata solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expus agentul economic analizat. 

În cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă. Insolvența este iminentă atunci 

când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la 

data scadenței. Dorim să precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere 

economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, FEDR nu sprijină întreprinderile aflate în 

dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat. În conformitate cu  Regulamentul (UE) NR. 

ETF

74959 11.08.2016 Cristina 

Marcu

Dupa structura similara a grilei de evaluare POR 2.1.a., remarcam in cadrul criteriului 2, subriteriul 2.3 Calitatea planului 

de afaceri, b. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date 

corecte, surse verificabile (cel puțin 3 surse). Dorim sa ne exprimam dezacordul fata de aceasta abordare, intrucat nu 

toate domeniile de activitate si tipologiile de achizitii permit identificarea unor preturi sau tarife din 3 surse. Este un 

subcriteriu care ii avantajeaza pe cei care detin un proiect simplist, neincurajand principiile de egalitate de sanse pentru 

toti participantii existenti pe piata. In plus, ofertele financiare au o anumita perioada de valabilitate, motiv pentru care 

ele nu se ragasesc in cataloage, brosuri etc. decat doar in cazul unor produse produse simpliste, de tipul componentelor 

IT. De altfel, unele surse distincte si valide, nu sunt verificabile, ca de exemplu, obtinerea unei oferte, sub orice forma, in 

cadrul targurilor si expozitiilor (nu se poate demonstra obtinerea unei oferte scrise, cu cateva luni in urma cand un 

beneficiar a participat la un astfel de targ).

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific. Dorim să precizăm că proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare nu sunt 

identice cu costurile investiției. Planificarea financiară a planului are în vedere finanţarea întreprinderii, veniturile şi costurile 

identificând necesarul de fonduri şi sursele din care se va acoperi. În contextul subcriteriului de evaluare tehnică și financiară 

”Calitatea planului de afaceri”, fundamentarea costurilor de investiție este necesară indiferent de tipul investiției (bunuri, 

servicii, lucrări), prin prezentarea a cel puțin 3 surse verificabile. Costurile investiției trebuie să fie justificate/fundamentate 

cu analize de piață, oferte de preț, cataloage, website-uri, statistici oficiale, prețuri standard, orice alte surse verificabile (cel 

puțin 3 surse).

ETF

81413 31.08.2016 Siena 

Consulting

Cu privire la ghidul solicitantului Conditii specifice 2.2, este eligibil codul CAEN 9329 "Alte activităţi recreative şi 

distractive n.c.a". Daca firma are activitate de 5 ani de zile cu venituri din exploatare pe codul caen 8230 "Activitati de 

organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor", cod caen foarte similar codului 9329, se accepta intreprinderea ca 

fiind eligibila din punct de vedere al criteriului de eligibilitate "Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa 

CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

81485 31.08.2016 Andreea 

Matoiu

1) In cadrul ghidului la pagina 16 se mentioneaza "Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de 

investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea 

suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior 

depunerii cererii de finanțare". 

a) In cazul unei intreprinderi ce are experinta pe codul CAEN vizat de investitie din anul 2009 si pana in 01.02.2016, se 

considera indeplinita cerinta de eligibilitate privind experienta in ultimii 3 ani calendaristici? Mentionam ca de la 

01.02.2016 acest cod CAEN a fost scos de la Registrul Comertului urmand a se reintroduce in imediata perioada. 

Activitatea societatii nu a fost suspendata de la infiintare. 

B) Anul calendaristic se considera an intreg (ianuarie - decemebrie) sau se calculeaza de la data efectiva a depunerii 

cererii de finantare (octombrie 2016-octombrie 2013) ? 

C) Perioada in care activitatea nu putea fi suspendata se refera la domeniul vizat de investitie sau la intreaga activitate a 

societatii?

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Sunt analizate ultimele situatii financiare anuale depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. 

O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2016, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 5 ianuarie 

2015 (prima zi lucrătoare din anul 2015) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015. 

Societatea nu a avut întreaga activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul 

fiscal anterior .

Eligibilitate 

solicitant
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81485 31.08.2016 Andreea 

Matoiu

Un solicitant poate avea 2 sau mai multe locatii de implementare a proiectului? Mentionam ca toate locatiile proiectului 

sunt situate in  in cadrul aceluiasi judet si implicit in cadrul aceeasi regiuni de dezvoltare.

O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condițiile de 

eligibilitate, iar proiectul de investiție este unul unic, respectiv nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiții distincte 

sub umbrela unei singure cereri de finanțare.

Cu titlu de exemplu, modernizarea a două pensiuni (aflate în aceeași localitate sau în localități diferite) ar constitui, de fapt, 

două proiecte de investiție distincte, chiar dacă clasa CAEN vizată ar fi aceeași. Pe de altă parte, tot cu titlu de exemplu, 

modernizarea și/sau dotarea a două ateliere (localizate distinct), în care solicitantul desfășoară activități cuprinse în același 

flux tehnologic, poate fi considerată o investiție unică.

Eligibilitate 

solicitant

81523 31.08.2016 SC 

STARDECOR 

SRL

Va rugam sa ne specificati , daca , pentru societatea noastra sunt  considerate a fi indeplinite conditiile de eligibilitate  de 

la punctele 3 si 4 inscrise in ghidul consultativ al solicitantului pentru masura 2.2 , POR 2014-2020 , ( unde se 

mentioneaza urmatoarele : 

,, 3. Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de

cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea

suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei)

în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent

de domeniul de activitate vizat de investiție).

4. Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în

fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate. ,,) ,

 

in situatia urmatoare : Societatea are CAEN-ul (5520) autorizat ca activitate principala din anul 2011 , a beneficiat de 

finantare prin programul similar trecut pentru construirea unei pensiuni turistice , care a fost data in folosinta in luna 

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Dorim să precizăm că condițiile de eligibilitate a solicitantului şi a proiectului se analizează pe tot parcursul procesului de 

evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, şi nu în perioada de consultare publică.

Eligibilitate 

solicitant

81566 31.08.2016 SC NEPTUN 

SA

Referitor la lista codurilor CAEN eligibile in cadrul Programului Operational Regional, Axa  2 ”Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, va transmitem propunerea noastra privind introducerea urmatoarelor 

coduri CAEN, in Lista domeniilor de activitate eligibile (Anexa 2):

2351 –  “Fabricarea cimentului”

2550 –  “Fabricarea produselor metalice obrinute prin deformare plastic; metalurgia pulberilor”

2593 –  “Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri”

2712 – “Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii”

Consideram necesara introducerea codurilor CAEN mai sus mentionate, in lista celor eligibile  intrucat acaestea 

reprezinta activitatile prinicipale ale mai multor  societati ce fac parte din grupul nostrum de firme.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

81569 31.08.2016 SC 

Electroutilitaj 

SA

Referitor la lista codurilor CAEN eligibile in cadrul Programului Operational Regional, Axa 2 ”Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, va transmitem propunerea noastra privind introducerea urmatoarelor 

coduri CAEN, in Lista domeniilor de activitate eligibile (Anexa 2):

2351 –  “Fabricarea cimentului”

2550 –  “Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastic; metalurgia pulberilor”

2593 –  “Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri”

2712 – “Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii”

 

Consideram necesara introducerea codurilor CAEN mai sus mentionate, in lista celor eligibile  intrucat acaestea 

reprezinta activitatile prinicipale ale mai multor  societati ce fac parte din grupul nostrum de firme.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

81833 01.09.2016 Catalina 

Stanean

Referitor la lista codurilor CAEN eligibile in cadrul Programului Operational Regional, Axa  2 ”Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, va transmitem propunerea noastra privind introducerea urmatoarelor 

coduri CAEN, in Lista domeniilor de activitate eligibile (Anexa 2):

2351 –  “Fabricarea cimentului”

2550 –  “Fabricarea produselor metalice obrinute prin deformare plastic; metalurgia pulberilor”

2593 –  “Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri”

2712 – “Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii”

Consideram necesara introducerea codurilor CAEN mai sus mentionate, in lista celor eligibile  intrucat acaestea 

reprezinta activitatile prinicipale ale mai multor  societati ce fac parte din grupul nostrum de firme.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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81831 01.09.2016 Carasco Ma numesc CARASEL CIPRIAN si sunt administrator la o soc com ce activeaza in domeniul 2593 FABRICAREA 

ARTICOLELOR DIN FIRE METALICE. Cu surprindere am constatat ca aceasta activitate nu figureaza printre domeniile de 

activitate eligibile de productie .Multe produse din acest domeniu se aduc din import .oare se doreste ca noi sa nu putem 

achizitiona tehnologia  producerii acestora in Romania ,eu tind sa cred ca a fost doar o omisiune din partea dv ca urmare 

sa solicit introducerea acestui domeniu intre cele eligibile.Va multumesc .

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

82562 02.09.2016 SC DEEP 

PREST 2002 

SRL

“ Domeniile de activitate eligibile nu acorda sanse egale de aplicare tuturor potentialilor aplicanti din diverse activitati. Va 

sugeram sa revizuiti lista de domenii de activitate eligibile prin introducerea codului CAEN 1721.”

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

82569 02.09.2016 Luca Viorel Consider conditia de eligibilitate a solicitantului prin care se specifica faptul ca solicitantul trebuie sa aiba un numar 

mediu de salariati de cel putin 5, ca fiind de natura sa impiedice microintreprinderile sa aplice in cadrul acestui apel de 

Proiecte. Mai mult decat atat, avand in vedere faptul ca pe apelul de Proiecte 2.1- Microintreprinderi nu au fost eligibile 

codurile CAEN care fac referire la sanatatea umana, consider ca aceasta conditie trebuie revizuita.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

82329 02.09.2016 Daniel Bors Consideram injusta decizia de a elimina din domeniile de activitate codul CAEN 2223- Fabricarea altor articole din 

material plastic pentru constructii.  Avand in vedere relansarea proiectelor rezidenţiale şi al majorării fondurilor pentru 

proiecte de birouri dar si proiectele de reabilitare termica a locuintelor demarate de autoritatile publice, este mai mult 

decat necesara sprijinirea societatilor care activeaza in acest domeniu. In aceste conditii, va solicitam sa revizuiti Lista 

domeniilor de activitate eligibile.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

82325 02.09.2016 Stela Monica 

Petreanu

Consideram ca restrictiile impuse anumitor domenii de activitatate in obtinerea de fonduri nerambursabile sunt de 

natura sa genereze decalaje intre nivelurile de dezvoltare al activitatilor societatilor, in conditiile in care potrivit 

Institutului National de Statistica, exista numeroase sectoare deficitare la nivel national si regional. Va solicitam sa luati in 

considerare revizuirea listei domeniilor de activitate prin adaugarea acelor domenii care au fost excluse de la finantare.”

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

82579 02.09.2016 Lelia Lascu Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne ajuta cu o clarificare privind criteriu de eligibilitate de mai jos,  pe care un aplicant 

trebuie sa-l indeplineasca in cazul solicitarii unei finantari in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea 

competitivitatii IMM, apelul de proiecte 2.2/2016.

“Solicitantul, inclusiv toate entitățile cu care formează un grup de firme (dacă este cazul), nu au închis aceeași activitate 

sau o activitate similară (clasa CAEN) în Spațiul Economic European în cei doi ani care preced depunerea cererii de 

finanțare și, la momentul depunerii cererii de finanțare, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o 

perioadă de până la doi ani după finalizarea, în zona în cauză, a investiției inițiale pentru care se solicită finanțarea, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.”

Aplicantul desfasoara in clipa de fata o activitate de productie (fabricarea de componente pentru industria auto)  in 

cadrul unei fabrici de productie (spatiu inchiriat, insuficient si impropriu pentru marirea capacitatii de productie) si 

doreste ca prin proiect sa faca o investitie prin care sa realizeze un nou spatiu de productie (constructia unei cladiri noi 

ce va fi in proprietatea aplicantului) si sa achizitioneze echipamente noi pentru extinderea capacitatii actuale de 

productie .  In noul spatiu de productie se va reloca/muta intreaga activitate din spatiul existent si se va achizitiona o 

noua linie de productie (pentru extinderea capacitatii de productie a activitatii existente), aceasta insemnand ca in 

urmatorii 2 ani dupa finalizarea investitiei, treptat toata activitatea se va desfasura la noul amplasament, iar la vechiul 

amplasament nu se va mai desfasura nicio activitate, iar punctul de lucru va fi inchis. 

Relocarea/mutarea are loc in acelasi oras cu vechiul sediu, pe un teren identificat ca fiind oportun pentru realizarea 

Crearea unui nou spaţiu de producţie nu semnifică închiderea unei activităţi sau activităţi similare similară (clasa CAEN) în 

Spațiul Economic European.

În conformitate cu Ghidul solicitantului , solicitantul eligibil reprezintă entitatea care îndeplineşte criteriile menţionate la cap. 

3.	Criterii de eligibilitate și selecție. Menţionăm că, în cadrul acestei priorităţi de investiţii, investițiile eligibile pentru co-

finanțare prin acest program includ :

•	Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

o	Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

o	Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

•	Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

o	Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de 

management al calității, mediului sau sănătății

o	Internaţionalizarea (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale 

Investițiile propuse prin proiect se referă la realizarea unei investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 

651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în 

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv prin una din următoarele categorii de investiții:

•	Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție

•	Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de 

activitate (clasa CAEN) vizat de investiție

Ajutor de 

stat

83095 05.09.2016 Albert Janosi Vă propunem includerea codurilor CAEN 2224, 2225 AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

83124 05.09.2016 Iancu Oana Avand in vedere ca Regiunea Bucuresti-Ilfov nu este eligibila pentru aceasta sesiune de proiecte, se considera ca fiind 

eligibila infiintarea unui punct de lucru in una din regiunile eligibile a unei entitati economice cu sediul social in 

Bucuresti?

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Eligibilitate 

solicitant

83145 05.09.2016 Gabriela 

Soare 

winnovart

Am dori sa semnalam faptul ca din perspectiva noastra si a potentialilor beneficiari care ne-au transmis o opinie in acest 

sens, conditia de vechime a companiei de 3 ani pe CAEN/activitate pentru care se solicita finantare, este de natura de 

restrictioneze accesul la finantare a unor companii care pot dezvolta proiecte de succes pe aceasta linie de finantare si 

care, in lipsa indeplinirii acestei conditii de eligibilitate, sunt exclusi in mod nejustificat de ghidul de finantare si se afla 

prin urmare intr-o situatie inechitabila in raport cu companiile eligibile pe aceasta structura. 

Mentionam totodata ca o serie de companii care opereaza in anumite industrii au nevoie de sprijin financiar in mod 

deosebit in primii ani de functionare, instrumentele de finantare si creditare fiind mai greu abordabile.

Prin urmare, propunem eliminarea acestui criteriu de eligibilitate

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant
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83146 05.08.2016 Laser DT SRL Vă propunem includerea următoarelor coduri CAEN: 2895, 2562, 2573. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

83441 06.09.2016 Sanador 

VLAD

Atasat acestui mail se afla solicitarea noastra privind posibilitatea introducerii in lista codurilor CAEN eligibile pentru 

finantare in cadrul Prioritatii de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor, POR 2014-2020, a unui nou cod CAEN : 1812

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

83578 06.09.2016 SC KREDO 

MANAGEME

NT SRL

Avem urmatoarea situatie: o firma care are ca actionar majoritar o doamna si o alta firma in care sotul este actionar unic, 

fara sa existe o relatie de actionariat intre cele 2 firme (cu adrese de sediu diferite); cele 2 firme actioneaza pe aceeasi 

piata.

Ambele firme intentioneaza sa depuna cate un proiect fiecare pe masura 2.2.

Dorim sa stim daca aceste 2 firme trebuie sa le declaram in grup/legate.

In cazul in care sunt declarate legate, se pot depune 2 proiecte diferite, fiecare pe cate o firma pe aceasta masura?

Raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege se referă la următoarele situații:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori 

de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract 

încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari 

ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Subliniem faptul că existența unor legături de familie între persoanele fizice analizate este considerată suficientă pentru a 

determina că acestea acționează de comun acord (acest aspect este menționat în Ghidul CE privind definirea IMM-urilor, 

revizuit în 2015). De asemenea, prezența acelorași persoane fizice în acționariatul mai multor întreprinderi ar putea conduce 

la concluzia că aceste persoane fizice formează un grup ce acționează de comun acord, chiar în lipsa unor relații de rudenie 

între ele.

Totodată, o condiție ce trebuie îndeplinită în mod cumulativ, o reprezintă activitatea întreprinderilor pe aceeași piață ori pe 

Eligibilitate 

solicitant

83822 07.09.2016 SC RADINC 

SRL

Dorim sa facem o investitie in regiunea SM pentru o intreprindere mica, proiectul vizeaza ambele tipuri de ajutor, atat 

regional cat si de stat, am inteles faptul ca rata cofinnatarii pt investitiile ce se incadreaza la ajutor regional este de 30%, 

insa nu suntem lamuriti daca pentru activitatile ce se incadreaza la ajutor de stat se foloseste aceiasi rata a cofinantarii 

sau in limita a 200mii euro nu este necesara cofinantare.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la 

cursul de schimb Inforeuro , valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării 

nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis. Limitele se aplică întregii valori 

a finanțării nerambursabile solicitate, respectiv atât ajutorul de stat regional , cât și ajutorul de minimis. Contribuţia proprie a 

solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis 

aplicabile. Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea 

cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și 

secțiunea 2.7.1 ”Ajutorul regional pentru investiții”). Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de 

locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), 

precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici și mijlocii). Pentru componenta 

finanțabilă prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de 

Eligibilitatea 

proiectului

84200 07.09.2016 Consiliere 

Finanaciara 

MB

În ghidul specific aferent priorității 2.2."Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor" aflat în consultanță publică,  in cadrul capitolului "Categorii de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutor de 

minimis" se specifică faptul că sunt eligibile cheltuielile pentru plata serviciilor de consultanţă în domeniul 

managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.

Vă rugăm să ne lămuriți în ce constă consultanța în domeniul managementului execuției investiției? Această sintagmă se 

referă și la managementul pe perioada implementării unui proiect care nu include lucrări de construcție?

Plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie 

se referă la managementul de proiect.

Cheltuieli 

eligibile

79355 25.08.2016 Agatur Travel 

Agency

Propunem să se ia în considerare vechimea într-un domeniu (cod CAEN) complementar cu domeniul pentru care se 

solicită finanţare, întrucât, activităţile desfăşurate în acelaşi flux economic constituie experienţă pe piaţă a unei 

întrerpinderi.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

72451 04.08.2016 AMCOR Corelarea informaţiilor cu privire la indicatorii proiectului. De eliminat paragraful "În cazul în care investiția propusă 

prevede, ca indicator de realizare a proiectului, creșterea numărului mediu de salariați, acest aspect este punctat 

suplimentar în cadrul evaluării tehnice și financiare (a se vedea criteriile de evaluare tehnică și financiară)."

Această mențiune a fost revizuită. Noile prevederi, precum si clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a 

ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

72451 04.08.2016 AMCOR Pag. 5 din Ghid Condiţii specifice -Termenul de realizare a investiției inițiale îl reprezintă finalul exercițiului financiar 

ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.

În aceste condiţii precizaţi:

-ce implică realizarea fiecărei categorii din definiţia "investiţiei iniţiale":

- modalitatea de verificare a indicatorului proiectului la finalizarea implementării proiectului şi evaluarea cererii de 

rambursare finale:

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid

înseamnă 	o investiție în active corporale și necorporale legată de 

•	crearea unei unități noi. Nu este obligatoriu ca investiția să presupună construirea unui nou spațiu, pentru a fi considerată 

”investiție inițială legată de crearea unei noi unități”. Spre exemplu, simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în 

scopul demarării activității economice vizate prin proiect, poate fi considerată investiție inițială 

•extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului 	cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea 

fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea 

sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

•	diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitat. Diversificarea 

producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează 

implementarea proiectului.

Indicatori
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72451 04.08.2016 AMCOR Vă rugăm să precizaţi/explicaţi ce înseamnă "	Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de 

activitate (clasa CAEN) vizat de investiție". Un nou punct de lucru?

Nu este obligatoriu ca investiția să presupună construirea unui nou spațiu, pentru a fi considerată ”investiție inițială legată de 

crearea unei noi unități”. Spre exemplu, simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în scopul demarării activității 

economice vizate prin proiect, poate fi considerată investiție inițială.

Indicatori

72451 04.08.2016 AMCOR Este sau nu "schimbare fundamentală în procesul general de producție al unei unități existente" o investiţie iniţială 

eligibilă în cadru apelului 2.2.

Este sau nu " achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi 

fost cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua

activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea

desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție;"

Nu. 	Schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente și achiziționarea de active legate 

direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziționată și să fie 

cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi, 

reprezintă investiție inițială, însă nu sunt categorii de investiții eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte. 

Cap. 3.4. Eligibilitatea cheltuielilor, Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor va fi revizuit pentru claritate.

Ajutor de 

stat

72451 04.08.2016 AMCOR Valoarea contabilă a activelor „reutilizate”, astfel cu au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea 

lucrărilor se referă la activele achiziţionate în anul precedent sau toate activele existente în societatea în anul precedent?

Care este exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor? Anul precedent depunerii cererii de finanţare sau anul 

precedent implementării proiectului?

Cum se va demonstra îndeplinirea acestei cerinţe?

Care sunt documentele care vor fi anexate la Cererea de finanţare?

Întrucât sprijinirea investițiilor prin intermediul priorității 2.2. din POR se realizează inclusiv prin acordarea de ajutoare de 

stat regionale, normele comunitare în materia acestui tip de ajutor de stat sunt aplicabile în mod direct. Astfel, condiția ca, în 

cazul ajutorului de stat regional acordat pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile să depășească cu cel 

puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile) este în conformitate cu prevederile art. 14 alin 

(7) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 

internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Valoarea activelor noi trebuie să depășească cu cel puțin 200 % ( trebuie să fie de cel puțin trei ori mai mare decât) valoarea 

contabilă a activelor „reutilizate”, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede anul depunerii cererii de 

finanțare. Pentru determinarea valorii contabile a activelor reutilizate se foloseste valoarea contabila netă (reziduală) a 

acestor active înscrisă in contabilitatea solicitantului la sfârșitul anului fiscal care precede depunerea proiectului ( valoarea de 

achizitie, diminuata cu sumele deja amortizate). În cazul în care un activ (de ex. Cladirea de productie sau depozitul 

produselor fabricate) este doar parțial reutilizat, la calculul valorii minime a activelor noi, mentionata anterior se va lua in 

Ajutor de 

stat

72451 04.08.2016 AMCOR De înlocuit sitagma "microîntreprinderi" cu sintagma "IMM" Referintele privind încadrarea solicitantului în  categoria „microintreprindere” vor fi corectate în varianta finală a ghidului 

specific.
72451 04.08.2016 AMCOR Care sunt ""alte criterii menţionate în contractul de finanţare"" Forma de contract se va actualiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu varianta finală a ghidului 

solicitantului.

Contractul 

de finanţare

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem următoarea reformulare:

	Solicitantul a desfăşurat activitat în urlimul an calendaristic înainte de depunerea cererii de finanţare, nu a avut activitatea 

suspendată temporar oricând în această perioadă şi a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior 

depunerii cererii de finanțare.

Solicitantul a obţinut venituri din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare.

Aceste condiţii de eligibilitate au fost revizuite. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

72451 04.08.2016 AMCOR Anexa 4-eliminarea subcriteriului 2.1. Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

72451 04.08.2016 AMCOR Vă rugăm să daţi exemple de documente privind dovada desfăşurării activităţii pentru care se solicită investiţia pe o 

perioada corespunzătoare  de cel puţin 3 ani calendaristici ţinând cont de faptul că în contabilitate nu se înregistrează 

venituri pe categorii de activităţi?

Această condiţie a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a 

ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

72451 04.08.2016 AMCOR O societate comercială înfiinţată în noiembrie 2013 poate aplica în anul 2016. Da. Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în 

varianta finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem modificarea acestui criteriu de eligibilitate astfel:

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

72451 04.08.2016 AMCOR Propunere : a se elimina punctul c) pentru a nu se face confuzie cu privire la capacitatea financiară a solicitantului. Pentru implementarea optimă a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente 

structurale, propunerea dvs. nu se acceptă.

Eligibilitate 

solicitant

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem să se accepte prezentarea unei scrisori de confort angajantă ca dovadă a contribuţiei proprii. Propunerea dumneavoastră nu se acceptă. Pentru o scrisoare de confort angajantă, băncile trebuie să facă în aşa fel analiza, 

încât să emita documentul cu un angajament pe termen mediu, ştiut fiind faptul că, de la momentul eliberării scrisorii, 

(respectiv depunerea cererii de finanţare) şi până la implementarea unui proiect (implicit acordarea unui credit) apare un 

decalaj de minim câteva luni. Atunci când solicitanţii obţin acea scrisoare de confort, chiar angajantă, la momentul depunerii 

cererii de finanţare, la momentul implementării, obţinerea creditului va însemna o altă analiză. Pot apărea modificări pe 

sectorul de activitate în care se finalizează investiţia, diverse modificări legislative, decizii ale BNR, normative interne ale 

băncii şi toate acestea cu un posibil impact asupra riscului de cofinanţare de către bancă a proiectul, care nu va ezita să ceară 

alte informaţii şi, cel mai adesea, alte garanţii.

Depunere CF-

Lista 

documente

72451 04.08.2016 AMCOR Vă rugăm să clarificaţi eligibilitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii (diviziunea 41, 42, 43). A nu se confunda categoria de cheltuieli eligibile cu domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție. Investițiile 

finanțabile prin ajutor de stat regional sunt construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii ale 

societățiilor care activează în domeniile de activitate eligibile (clase  CAEN ), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul 

specific.

Cheltuieli 

eligibile
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72451 04.08.2016 AMCOR Vă rugăm să clarificaţi dacă în Ghidul final Condiţii Specifice va fi introdusă şi finanţarea credit cu grant. Prioritate de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor se va 

implementa prin două operațiuni, respectiv acordare de finanțare nerambursabilă (grant) și prin utilizarea instrumentelor 

financiare. 

A. Grant-uri  pentru sprijinirea  IMM-urilor  -  ghidul solicitantului pentru această operațiune este în consultare publică.

B. Instrumentele financiare, respectiv  credit cu partajarea riscului și capital de risc vor fi implementate prin intermediul 

Fondului European de Investiții (FEI), în baza unui memorandum aprobat de Guvernul României.

Au fost inițiate discuțiile cu reprezentanții FEI pentru stabilirea mecanismelor și operaționalizarea acestor instrumente. 

Prin axa prioritară 2 a POR 2014-2020 este alocată suma de 100 milioane Euro pentru implementarea instrumentului credit 

cu partajarea riscului pentru IMM-uri, respectiv 50 milioane Euro pentru implementarea instrumentului capital de risc 

pentru IMM-urile în stadiu avansat de creștere.

Alocare

72451 04.08.2016 AMCOR Serviciile de recertificare (procese, sisteme) sunt eligibile?

Cheltuiei privind serviciile de recertificare (procese, sisteme) sunt eligibile?

Da.  Cheltuielile cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, procese , precum şi  cu activități de 

certificare/recertificare a sistemelor de management sunt eligibile.

Cheltuieli-

Procedură 

achiziţii
72451 04.08.2016 AMCOR Vă rugăm să clarificaţi dacă doar sistemele de certificare prezentate sunt considerate finanţabile sau mai pot fi incluse şi 

alte sisteme care nu sunt menţionate.

În cazul în care consideraţi că AMPOR nu a inclus toate tipurile de certificarea/recertificarea a sistemelor de management al 

calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

(OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale 

(ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), vă rugăm să transmiteţi propunerea dvs. 

Referitor la certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat, 

acestea diferă în funcţie de activitatea prestată de societate.

Cheltuieli-

Procedură 

achiziţii

72451 04.08.2016 AMCOR Solicităm corelarea foii de lucru 2A-Buget-Cerere din Macheta financiară cu structura pe capitole a cheltuielilor eligibile 

aşa cum sunt detaliate în ghid.

Informaţiile au fost corelate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific. Cheltuieli 

eligibile
72451 04.08.2016 AMCOR Propunem modificarea paragrafului astfel: plata serviciului de consultanţă la elaborarea cererii de finanţarea şi/sau a 

planului de afaceri.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Cheltuieli 

eligibile
72451 04.08.2016 AMCOR Vă rugăm să precizaţi/detaliaţi ce tipuri de cheltuieli cu activităţile de internaţionalizare (participare la târguri, expoziţii, 

etc) sunt eligibile în vederea întocmirii corecte a bugetului proiectului.

Sunt eligibile cheltuielile cu diurna?

Sunt eligibile cheltuielile de pregătire a materialeor pentru promovarea produselor la târgurile internaţionale? (pliante, 

broşuri, )

Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziții 

internaționale: 

• taxa de participare, 

• închirierea stand-ului, 

• transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, 

• transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale

Cheltuieli 

eligibile

72451 04.08.2016 AMCOR Activitatea de audit este obligatorie?

Este obligatoriu ca serviciul de audit să fie pentru fiecare cerere de rambursare sau se poate opta pentru un singur audit 

la finalul proiectului (având în vedere că cheltuielile cu auditul sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial 

(aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv)

Activitățile de audit financiar nu sunt obligatorii.

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem următoarea reformulare:

	Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului., cu excepția celor aferente Capitolului  

5 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică”

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite . Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific. Cheltuieli 

eligibile

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem următoarea reformulare:

	Situaţiile privind primii 10 clienţi şi furnizori, în ultimii 2 ani anterio depunerii cereii de finanţare în conformitate cu rulajul 

contabil

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Depunere CF-

Lista 

documente

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem eliminarea documentelor:

	Certificatul constatator în forma extinsă emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul 

solicitantul, cu cel mult 30 de zile înainte de depunere la OI.

2.3.	Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA

Având în vedere că documentele menţionate de dvs. vor fi verificate în vederea certificării unor criterii de eligibilitate, 

propunerea dvs. nu se acceptă.

Investiții 

eligibile

72451 04.08.2016 AMCOR Vă rugăm să menţionaţi dacă mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de 

finanțare trebuie prezentat în formă autentică la notar, sau este suficientă o împuternicire simplă.

Actul de împuternicire (mandatul special/ împuternicirea specială) se va întocmi în conformitate cu prevederile normelor 

legislației relevante (Codul Civil). Subliniem faptul că persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la 

depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului (cum ar 

fi declarația de eligibilitate, declarația de angajament). Semnarea digitală a cererii de finanțare (în forma finală generată de 

aplicația MySMIS) poate fi realizată doar de către reprezentantul legal al solicitantului.

Depunere CF-

Lista 

documente

72451 04.08.2016 AMCOR Corelarea obligaţiilor beneficiarului din perioada de durabilitate prevăzute în Ghid Condiţii Specifice cu cele prevăzute în 

Anexa 1 Condiţii specifice Secţiunea II.

Forma de contract se va actualiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu varianta finală a ghidului 

solicitantului.

Contractul 

de finanţare

72451 04.08.2016 AMCOR Vă rugăm să menţionaţi dacă valorile ce se vor completa sunt brute sau nete. Valorile sunt în conformitate cu situatia activelor imobilizate și situatia amortizarii activelor imobilizate din situațiile 

financiare anuale. Aceste aspecte vor fi detaliate în cadrul modelului Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară, 

cuprins in varianta finala a ghidului specific. Valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile) este 

reprezentată din valoarea contabilă netă (i.e. Valoarea de intrare  minus amortizarea).

Macheta

72451 04.08.2016 AMCOR Vă rugăm să menţionaţi care este utilitatea calculării amortizării cumulate în ultimele 3 exerciţii financiare. Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară a fost revizuită pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in 

varianta finala a ghidului specific.

Macheta
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72451 04.08.2016 AMCOR Propunem includerea următoarelor coduri CAEN în lista domeniilor de activitate: 0220, 1071, 1072, 1107, 1811, 1812, 

1813, 1814, 1920, 2013, 2014, 2221, 2222, 2223, 2229, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2342, 2363, 2399, 2420, 2431, 

2511, 2512, 2561, 2562, 2599, 2733, 2740, 2899, 3020, 3299, 3311, 3317, 3320, 3511, 4120, 4211, 4221, 4222, 4299, 

4312, 4313, 4332, 4399, 4520, 4920, 4932, 4941, 5210, 5224, 5610, 6201, 7219, 8292, 9511.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem realizarea în macheta financiară a unei foi de lucru care să conducă la calculul ratei previzionate de creştere a 

profitului din exploatare, în activitatea vizată de proiectul de investiţii.

Cum se va verifica îndeplinirea acestui indicator la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, ţinând cont de 

faptul că în contabilitate nu se înregistrează venituri pe categorii de activiăţi.

Cum se va evalua acest criteriu în ondiţiile în care începerea perioadei de implementare şi finalizarea acesteia nu poate fi 

estimată cu exactitate şi de asemenea perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită.

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

Macheta

72451 04.08.2016 AMCOR Solicităm reformularea criteriului 2.2.4 cu specificarea clară la care an se raportează creşterea. Aşa cum se menţionează în grila de evaluare, sunt analizate  performanţele economico-financiare ale solicitantului, în 

exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. N faţă de N-1. Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea 

financiară conţine formule pentru calcularea indicatorului.

ETF

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem eliminarea cerinţei privind verificarea din cel puţin 3 surse. Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem reformularea criteriului prin punctarea indicatorilor: rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi 

Valoarea actualizată netă.

Cum se va evalua acest subcriteriu, în condiţiile în care, începerea perioadei de implementare şi finalizare acesteia nu 

poate fi estimată cu exactitate şi de asemenea perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită?

Odată cu implementarea proiectului valoarea acetui indicator"la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet" 

poate fi diferită în raport cu valoarea luată în considerare la evaluare.

În cadrul Anexei 4 –Grila de evaluare tehnică şi financiară se punctează :

1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Rata 

solvabilităţii generale, Rata rentabilităţii financiare – ROE, Rata de creștere a profitului din exploatare) 

2. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar 

complet, după implementarea investiției (Rata solvabilităţii generale; Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / 

Capitaluri proprii)) 

Referitor la capacitatea economico-financiară a solicitantului,  aşa cum se poate observa sunt calculate în baza situației 

financiare înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Performanţele financiare reflectă 

potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori 

cantitativi (indicatori economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale). 

Rata solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expus agentul economic analizat. 

În cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă. Insolvența este iminentă atunci 

când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la 

data scadenței. Dorim să precizăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere 

economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, FEDR nu sprijină întreprinderile aflate în 

dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat. În conformitate cu  Regulamentul (UE) NR. 72810 05.08.2016 SC Metale 

Internaţional 

SRL

În lista codurilor CAEN eligibile nu sunt cuprinse majoritatea codurilor reprezentând activităţi de producţie şi prestări 

servicii existente pe piaţa naţională la scare mare şi în mod frecvent. Observăm că lista exclude toate codurile CAEN de la 

1629 la 2611, precum şi întreaga grupa privind construcţiile, deşi în ghid se face referire la activitatea de construcţii, 

toate activităţie de reparaţii de maşini şi echipamente industriale.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

84599 08.09.2016 ADI ITI Delta 

Dunării

În cadrul Ghidului Solicitantului, la cap. 3.2 Eligibilitatea solicitantului, la art.3 se specficiă "Solicitantul a desfăşurat 

activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea 

cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din 

exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare." Vă rugăm să armonizaţi posibilitatea  armonizării 

cerinţelor ghidului specific cu cele  menţionate la nivelul Programului.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

84599 08.09.2016 ADI ITI Delta 

Dunării

Vă rugăm să studiaţi posibilitatea diversificării domeniilor în care se pot face investiţii finanţate prin această prioritate de 

investiţii deoarce cele incluse în anexa 2 La ghid nu au reprezentativitate teritorială egală, lucri care ar putea duce la 

dezechilibre în finanţarea diferitelor regiuni. În acest sens, vă anexăm 2 solicitări din partea operatorilor economici 

relevanţi din teritoriu referitoare la introducerea codurilor CAEN noi, cum ar fi: 2511, 2562, 2370

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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84881 09.09.2016 Cristina 

Malaescu 

(Data Invest)

Referitor la incadrarea in categoria IMM-urilor, va rog sa ma ajutati sa incadrez o societate potential solicitant pentru 

POR  2.2.. Va prezint astfel , mai jos, urmatoarea speta:

Societatea X ce detine un numar mediu de 48 angajati (in ultimii 2 ani fiscali consecutivi) si o cifra de afaceri de 1.000.000 

euro/an, activeaza in domeniul reciclarii materialelor plastice, in urma procesului tehnologic rezultand granule din plastic 

reciclat. Capitalul social este detinut de 3 asociati persoane fizice in proportii A-30%, B-30%, C-40%.

Asociatii A si B detin actiuni la urmatoarele societati:

- societatea Y  (A-48%, B-48%, D-4%) care activeaza in domeniul producerii de materiale plastice  (poate achizitiona sau 

nu materie prima de la societatea X), are un numar mediu de angajati 120 si o cifra de afaceri de 10 mil euro;

-  societatea Z (A-50%, B-50%) activeaza intr-o alta industrie diferita de cele 2. , cu un numar dmediu de 5 angajati si o 

cifra de afaceri de 100.000 euro/an.

Va rog sa imi indicati in baza Legii 346/2004 cu modificarile si actualizarile ulterioare, in  ce categorie va fi  incadrata 

societatea X , daca va fi partenera sau legata cu societatile Y si Z prin prisma asociatilor persoane fizice si care vor fi 

indicatorii financiari ce vor fi declarati (numar de angajati si cifra de afaceri).

Referitor la încadrarea unui solicitant într-una din categoriile IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile între care există 

oricare dintre raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege (a se vedea mai jos), prin intermediul unei persoane fizice sau 

al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi 

desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. 

Raporturile descrise la Art. 4^4 alin. (1) din lege se referă la următoarele situații:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori 

de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract 

încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari 

ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Măsura în care întreprinderea X ar putea fi considerată legată de Y, Z (prin intermediul persoanelor  fizice A şi B) depinde de 

următorii factori:

a) dacă persoanele fizice  dețin controlul sau exercită o influență dominantă (vezi Art. 4^4 alin. (1) din lege);

Deși procentul de părți sociale deținute poate fi un indiciu definitoriu (e.g. în situația în care persoana deține majoritatea 

părților sociale), o participare minoritară sau în proporție de 50% din părțile sociale nu exclude posibilitatea existenței unei 

Incadrare 

IMM

85282 12.09.2016 Mioara Ciuca Sunt asociatul companiei FALCON MONT (este o microintreprindere) si va scriu acest mail intrucat as avea nevoie de 

suport din partea dumneavoastra in vederea solutionarii situatiei in care ne aflam in prezent, situatie ce urmeaza sa fie 

prezentata in randurile urmatoare. 

Avand o experienta de peste 5 ani in domeniul turismului, in prezent administram Hotelul Regal din Sinaia si dorim sa 

depunem un proiect pentru obtinerea unui ajutor financiar nerambursabil in vederea construirii unei pensiuni tot in 

Sinaia ,motiv pentru care, initial, am identificat Programul Operational Regional, PI 2.1A ca reprezentand o oportunitate 

pentru compania noastra. Consultand site-urile de specialitate, am observat faptul ca, a fost lansat si un draft al Ghidului 

Solicitantului pentru Programul Operational Regional, PI 2.2 si cu toate ca, la sesiunile de informare la care am participat 

aceasta prioritate era prezentata ca fiind destinata IMM-urilor, analizand criteriile de eligibilitate am vazut ca au fost si 

microintreprinderile mentionate ca facand parte din categoria solicitantilor eligibili. 

Intrucat investitia pe care noi dorim sa o realizam atinge suma de 500.000 Euro, din considerente financiare am tinde sa 

depunem proiectul in cadrul Programului Operational Regional PI 2.2 si intrucat nu am cunoscut faptul ca, pana pe data 

de 24 august 2016 puteam trimite eventualele observatii si propuneri va trimitem prezentul mail avand nevoie sa 

Solicitantul este societate  sau societate cooperativă  care se încadrează în categoria IMMurilor non-agricole din mediul 

urban (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din 

mediul rural. 

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare, 

întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau 

de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

a) microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau

deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici - au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau

deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

c) întreprinderi mijlocii - au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă

de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în

lei a 43 milioane euro.

Incadrare 

IMM

85889 13.09.2016 Paul Voicu  

(Consultanta 

EU)

Vă contactez în legătura cu ghidul măsurii 2.2 și doresc să aflu diferența dintre GRANT și CREDIT CU GRANT.

Menționez că am găsit informația în următorul document "10.3 Limitele minime și maxime orientative ale finanțării 

acordate în cadrul POR 2014-2020". Doresc să știu și dacă aceste finanțări se aplică pentru aceleași coduri CAEN.

Prioritate de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor se va 

implementa prin două operațiuni, respectiv acordare de finanțare nerambursabilă (grant) și prin utilizarea instrumentelor 

financiare. 

A. Grant-uri  pentru sprijinirea  IMM-urilor  -  ghidul solicitantului pentru această operațiune este în consultare publică.

B. Instrumentele financiare, respectiv  credit cu partajarea riscului și capital de risc vor fi implementate prin intermediul 

Fondului European de Investiții (FEI), în baza unui memorandum aprobat de Guvernul României.

Au fost inițiate discuțiile cu reprezentanții FEI pentru stabilirea mecanismelor și operaționalizarea acestor instrumente.

Prin axa prioritară 2 a POR 2014-2020 este alocată suma de 100 milioane Euro pentru implementarea instrumentului credit 

cu partajarea riscului pentru IMM-uri, respectiv 50 milioane Euro pentru implementarea instrumentului capital de risc 

pentru IMM-urile în stadiu avansat de creștere.

85896 13.09.2016 Bogdan 

Ionescu

Ma numesc Bogdan Ionescu si sunt un intreprinzator din Romania care face parte din categoria intreprinderilor mici cu 

peste 10 angajati. Am in vedere sa construiesc un al doilea hotel in mediul rural.

Desi termenul de 24.08.2016 este deja depasit, v-as ruga sa luati poate in considerare si obiectia mea referitoare la faptul 

ca doar intreprinderile mijlocii sunt eligibile pentru investitii in mediul rural. De ce doar acestea si nu intrepriderile mici, 

chiar si microintreprinderile? Sansele ar trebui sa fie egale, daca se doreste o dezvoltare in aceasta tara. Departajarea o 

puteti face dupa alte criterii de eligibilitate, caci sunt destule in cadrul ghidului.

Referitor la eliminarea întreprinderilor mici şi microîntreprinderilor, precizăm că s-a asigurat complementaritatea cu PNDR 

care va sprijini IMM-urile agricole din mediul urban şi rural, precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-

agricole din mediul  rural.

Eligibilitate 

solicitant

85914 13.09.2016 Madalina 

Radu

Va rog sa ne oferiti un punct de vedere referitor la experienta in domeniu pentru POR 2014-2020, Axa prioritara 2, 

Prioritatea de investitii 2.2.

Va rugam sa ne comunicati la care dintre cele trei variante de mai jos va referiti cand solicitati experienta in domeniu de 

minim 3 ani:

- cod CAEN vizat de investie

- clasa CAEN pentru codul CAEN vizat de investiei

- comert referitoare la codul CAEN vizat de investitie.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

	Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase  CAEN  ), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la 

Ghidul specific . Conform sistemului de codificare al clasificării CAEN, clasele reprezintă titlurile identificate printr-un cod 

numeric de 4 cifre. În cadrul prezentului ghid (inclusiv anexele la acesta), termenii ”clasă CAEN” și ”cod CAEN” au același 

înțeles. Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia revizuită CAEN Rev. 2 aprobată prin Ordinul preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu 

modificările și completările ulterioare.

Eligibilitate 

solicitant
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86659 14.09.2016 Gabriela 

Soare 

(Winnovart

Dorim sa semnalam faptul ca in ce priveste criteriul 2.3 b din grila tehnico economica POR 2.2., acesta este neclar si 

nefundamentat. Consideram ca este irelevanta si irealista fundamentarea proiecțiilor veniturilor și cheltuielilor de 

operare prin date provenite din cel puțin 3 surse si, prin urmare, consideram ca acest criteriu ar trebui sa fie reformulat

Subcriteriul de evaluare tehnică şi financiară respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi 

cuprinse in varianta finala a ghidului specific.

ETF

86682 14.09.2016 Crius SRL O societate ar dori sa realizeze o investitie privind modernizarea hotelului in cadrul careia isi desfasoara activitatea, 

conform codului CAEN 5510.

Conform codului CAEN 5510 "Unităţile clasificate aici asigură  servicii zilnice de curăţenie şi oferă musafirilor o gamă de 

servicii suplimentare cum ar fi servicii de asigurare a hranei şi băuturilor, parcare, servicii de spălătorie, camere de 

gimnastică şi piscine, facilităţi recreative şi facilităţi pentru conferinţe şi convenţii."

Prin proiect se doreste si realizarea unui teren de tenis in incinta hotelului, pentru clientii care sunt cazati la hotel. 

Terenul de tenis va fi amplasat pe terenul unde este hotelul, fiind localizat langa hotel.

Drept urmare, aceasta investitie este considerata eligibila?

Da.

86685 14.09.2016 Carmen 

Amarandei

Va rog frumos daca se poate sa ma ajutati cu o consultanta, cu cateva intrebari legate de 2.2. Sprijinirea creării și 

extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Stiu ca nu s-a deschis inca, dar as dori sa 

pregatesc proiectul dupa ghidul draft si apoi il voi corecta dupa forma finala cand se va publica.

Proiectul este pentru o firma care are un hotel. Deci cod CAEN 5510. Pregateste si masa clientilor fara ca restaurantul sa 

fie deschis si publicului din afara (au acces doar clientii hotelului, doar cei cazati la hotel). Deci intra la cod Caen 5510 

care specifica si servicii de asigurare a hranei si bauturilor, 

In aceasta situatie am urmatoarele intrebari:

1. Daca dorim sa cerem 200000 de euro pe regional si 200000 euro pe minimis, care este contributia proprie? 30% 

pentru intreaga suma de 400000 de euro, sau 30% pentru regional si 10% pentru minimis?

2. Putem achizitiona tot ce tine de dotarea camerelor, a spatiilor comune (sala de spectacole, de intalniri de afaceri, alte 

servicii oferiote clientilor). Dar putem sa luam si echipamente pentru bucataria hotelului? Cum am specificat, aici servesc 

masa doar clientii hotelului.

3. Putem cumpara panouri solare (economie de energie) doar in limita a 15%?

4. Putem cumpara masini frigorifice pentru aprovizionarea hotelului cu sucuri, alimente etc?

5. Putem achizitiona microbuz transport al clientilor de la gara/autogara/aeroprt la hotel?

6. Putem amenaja si dota barul din holul hotelului?

Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat 

regional și de minimis aplicabile.

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor 

eligibile trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și secțiunea 2.7.1 

”Ajutorul regional pentru investiții”). Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de locul de 

implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de 

tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici și mijlocii). Pentru componenta finanțabilă 

prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10%, 

ținând cont totodată de plafonul de minimis aplicabil (a se vedea și secțiunea 2.7.2 ”Ajutorul de minimis”).  Noile prevederi, 

precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului specific.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ :

•	Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

o	Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

o	Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

•	Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

o	Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de 

management al calității, mediului sau sănătății

o	Internaţionalizarea (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale 

	Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin 

ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat 

regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.

Se vor respecta  limitele  procentuale din valoarea eligibilă a proiectului  în cazul în care acestea au fost menționate în Ghidul 

solicitantului.

Eligibilitate 

solicitant

86697 14.09.2016 Isabela 

Neacsu

O societate, care a fost infiintata in baza Legii 31/1990 privind societăţile , republicată, cu completările şi modificările 

ulterioare si care se incadreaza in categoria IMM-urilor, actionariatul fiind in proportie de 99% public, detinut de un 

Cosiliu Local, este eligibila la finantare in cadrul POR 2.2?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole 

din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural. 

În conformitate cu art.  4^2,  alin. 3,  o întreprindere este considerată autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere 

parteneră, chiar dacă acest prag de 25% este atins sau depăşit de către următoarele categorii de investitori, cu condiţia ca 

aceşti investitori să nu fie legaţi, în sensul art. 4^4, individual sau în comun, de întreprinderea în cauză: 

 a) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, 

conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care 

investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi 

întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;

b) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;

 c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională; 

 d) autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale cu un buget anual 

mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro şi cu o populaţie mai mică de 5.000 de locuitori.

Dacă pragul de 50% este depășit de către categoriile de investitori de mai sus, întreprinderea nu se mai încadrează în 

Eligibilitate 

solicitant
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87530

87530

16.09.2016 Andreia Deliu 

(Managemen

t Consultant 

EU Grants)

O societate comerciala ce desfasoara activitate in domeniul medicinei, conform CAEN 8610, doreste sa achizitioneze o 

serie de dispozitive de monitorizare a starii de sanatate a pacientilor ce se vor monta la domiciliul acestora. Este vorba de 

activitatea de „telemedicina”. Echipamentele sunt si vor ramane in proprietatea companiei, dar vor fi ele amplasate la 

alta locatie decat sediul social al companiei, cu titlu de imprumut, pe perioada monitorizarii starii de sanatate a 

bolnavilor (clientilor companiei) in scopul observarii ritmului cardiac si permite semnalarea unei stari de urgenta in caz 

de evolutie anormala a parametrilor de sanatate. 

Activitatea de „telemediciana” este o forma moderna de prestare a unei activitati medicale –monitorizarea starii de 

sanatate si interventia sunt realizate de medici, asadar este tot un act medical.

Va rog sa ne transmiteti daca in acest caz, avand in vedere ca este tot un act medical, insa realizat cu metode moderne, 

este permisa amplasarea echipamentele ce vor face subiectul finantarii la locatia clientilor, strict pentru ca aplicantul sa 

poata sa presteze serviciile ce reprezinta domeniul sau de activitate.

Vă rugăm să consultaţi activităţile incluse în clasa CAEN   8610 	Activităţi de asistenţă spitaliceasc, în conformitate cu 

 Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului 

Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu 

modificările și completările ulterioare. Activităţile sunt  orientate în special către  pacienţii internaţi şi sunt efectuate sub 

directa supraveghere a  	medicilr.

În conformitate cu ghidul solicitantului, investițile eligibile  finanțabile prin ajutor de stat regional sunt echipamente 

tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care 

se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și 

instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, 

aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 

2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu 

modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin 

reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri 

care, conform legii, intră în categoria obiectelor  de inventar.

În cazul în care investiția propusă prin proiect vizează un domeniu de activitate care este prestat la terți, fiind înregistrat ca 

Investiții 

eligibile

87978 19.08.2016 Adrian 

Moraru

Ma numesc  Adrian Moraru si va scriu in calitate de consultant din partea unui IMM care doreste sa acceseze o finantare 

printr-un proiect pe POR 2.2, dezvoltand o activitate in cadrul codului CAEN 3250 Productia de dispozitive, aparate si 

instrumente medicale si stomatologice. 

Prin activitatea noastra realizam produse cu o valoare adaugata mare si creem un numar insemnat de locuri de munca si 

avem o experienta buna in spate pe care am putea s-o valorificam mai mult prin cresterea volumului de productie in 

urma unor investitii.

 

In momentul aparitiei Ghidului consultativ cu anexele aferente am fost surpinsi de faptul ca s-au propus la finantare un 

numar restrans de coduri de activiati ceea ce priveaza pe foarte multi potentiali beneficiari cum sunten si noi de 

posibilitatea de a accesa o finantare.

 

Avand in vedere ca intentionam depunerea unui proiect si ca avem nevoie de o astfel de finantare pentru a creste 

competivitatea firmei noastre intr-o piata tot mai concurentiala,

va propunem sa adaugati codul CAEN 3250 in lista codurilor eligibile din anexa 2.

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

87994 19.09.2016 Militaru 

Bianca

Reprezint o firma din judetul Valcea care avem codul caen 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente 

ale structurilor metalice, cod caen care nu este eligibil. Ca si potential solicitant ne incadram cu exceptia codului caen 

care nu ne permite accesarea acestui program. Avem experienta in derularea proiectelor cu finantare europeana, avand 

un proiect pe Masura 1.1 POSCCE si dorim sa ne extindem prin aceasta axa. Firma detine un numar de 58 de angajati, 

avem un potential financiar care sa ne permita sustinearea aportului propriu si dorim o extindere a liniei existente.

 

Va rugam sa tineti cont si de propunerea noastra privind introducerea codului caen 2511 in lista de coduri caen eligibile 

aferente axei prioritare 2.2 POR! Am mai depus la dv aceasta cerere, dar nu s a schimbat nimic! Mentionam ca dorim sa 

putem beneficia de un astfel de ajutor cu fonduri europene!

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN

87996 19.09.2016 Christian 

Stanciu

Vreau sa mentionez ca una din conditiile din ghid si anume  numarul minim de cinci salariati al unei microintreprinderi va 

descalifica marea majoritate  a microintreprinderilor din sanatate.

Clinicile medicale din provincie care au asa multa nevoie de un influx de capital vor fi cele ce vor suferi, caci marea lor 

majoritate au de la 1 la 3 salariati, medicii care lucreaza in clinicile respective lucreaza pe baza de contract, intrucat au 

norme pline la spitale sau alte clinici particulare. Cocluzia este ca numerul minim de salariati ar trebui eliminat in 

totalitate, ideea este ca aceste clinici prin influx de capital sa poata creea noi locuri de munca.

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

Eligibilitate 

solicitant

87999 19.09.2016 IMS 

WEKZEUGBA

U

SC IMS WERKZEUGBAU SRL societate  comerciala cu profil  secundar  si cercetare  care in  perioada  2007-2013 a  accesat  

un  proiect finalizat  cu  succes . AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, OI pentru Axa Prioritară 2 – 

„Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare” , POS-CCE 2007-2013

          

Codu CAEN  2899  Fabricarea  altor  masini si utlaje speciale 

Codu CAEN  2573  Fabricarea  uneltelor-  suntem  scularie  si  fabricam  matrite  si  tot  felul de  unelte  cu  Masini  unelte  

CNC  FOARTE  AVANSATE

Fara  scularie   nu  se  poate  dezvolta  industria  de  orice  fel

 

-nu  se  regaseste in Lista domeniilor de activitate eligibile din  GHIDUL (varianta  consultativa.)

 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 

mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor

Propunem  sa  introduceti  in  variant  finala  si  codurile CAEN  2899 si 2573 (CORECTUTRA)care  a  fost  itroduse  si in 

lista  domeniilor  eligibile pentru  apelul  pentru 2.1.A Microintreprinderi

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

Lista CAEN
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88253 19.09.2016 Letitia 

Diculescu

Un solicitant, SRL,  care are numar mediu de angajati conform bilant 2015 de 8 si intreprinderea cu care este legata prin 

intermediul asociatilor are 2 nr mediu angajati la aceesi data, total 10 functioneaza pe  piete adiacente.

Cifra de afaceri cumulata a celor 2 societati este 200.232,4 euro si activele totale cumulate sunt de 262.837,3 euro. 

Intrebare: Poate fi considerata intreprindere mica si sa depuna proiect pe POR 2.2?.

Socitantul  eligibil  este societate  sau societate cooperativă  care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din 

mediul urban (categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici/ întreprinderilor mijlocii), sau a întreprinderilor mijlocii 

non-agricole din mediul rural. 

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare, 

întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau 

de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

    a) microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de 

până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

    b) întreprinderi mici - au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de 

până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

    c) întreprinderi mijlocii - au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane 

euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariaţi şi a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în 

pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor 

întreprinderilor partenere şi ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii.  Anexa 1.3.a. ”Încadrarea 

în categoriile IMM” la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens  . Recomandăm consultarea Manualului 

utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibilă la 

Eligibilitate 

solicitant

88855 20.09.2016 Sorin 

Mihanta (via 

MFE)

În programul POR 2.2, s-a creat o inechitate prin procentul nerambursabil diferit între regiunea Vest şi restul regiunilor.

1. Există un plan sau program pentru a compensa aceasta inechitate şi de a oferi măcar condiţii identice cu restul 

regiunilor?

2. De unde pot primi informaţii corecte şi complete pentru a găsi soluţii de finanţare din fonduri nerambursabile optime 

pentru zona unde activez: Petrila, Hunedoara.

Referitor la solicitarea de majorare a procentajului pentru schema de ajutor de stat, precizăm că acesta a fost stabilit de 

Comisia Europeană care  a aprobat Harta intensităţilor maxime a ajutorului de stat regional 2014-2020 pentru România în 

conformitate cu prevederile noilor Liniilor directoare privind ajutorul de stat regional adoptate de Comisie în iunie 2013.

Regiunea Vest va înregistra un nivel mai redus (cu 15%) faţă de nivelul anterior deoarece PIB-ul său/locuitor a crescut şi este, 

actualmente, mai puţin defavorizată în raport cu media comunitară.

Referitor la solicitarea de informaţii cu privire la toate fondurile nerambursabile pentru zona Petrila, menţionăm că în 

realizarea funcţiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 8 şi 17 din Hotărârea 

Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu 

modificările şi completările ulterioare.

Alocare

89854 21.09.2016 Dinamic SRL 

– Rodica 

Drugea

Care e motivul pentru care activitatile cu codurile CAEN 2229 si 2896 nu sunt incluse in lista codurilor eligibile in cadrul 

programului priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor?

Pentru a atinge obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive”, vor fi eligibile pentru finanţare doar investițiile implementate de către IMM-

urile care îşi desfăşoara activitatea în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate. În cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate au fost identificate 10 sectoare economice: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, 

Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea 

alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie (agricultură, 

silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii. Vă rugăm să consultați Strategia Națională de 

Competitivitate, precum și   Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediţia revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru operaţionalizarea implementării Axei Prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” – 

Prioritatea de Investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016, a fost identificată lista domeniilor CAEN care 

contribuie direct la creșterea competitivității economice. 

De asemenea, precizăm că la întocmirea Anexei  2 - Lista domeniilor de activitate eligibile a Ghidul solicitantului - Condiții 

Lista CAEN

89949 21.09.2016 Moctezuma Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul 

Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare sau care, în momentul depunerii 

cererii de finanțare, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate, oricând după depunerea cererii de finanțare 

inclusiv doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită finanțare, în zona în cauză . Această prevedere se 

aplică la nivel de ”grup” (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, 

în conformitate cu prevederile Legii 346/2004) și doar dacă închiderea/ relocalizarea activității implică state SEE diferite, 

i.e. închiderea activității se realizează într-un stat SEE iar investiția pentru care se solicită ajutor regional se desfășoară 

într-un alt stat SEE. 

”Aceeași activitate” sau ”activitate similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă CAEN (cod de 4 cifre).

Noțiunea de ”închidere” a unei activități presupune închiderea în întregime a activității la respectiva unitate sau 

închiderea parțială a activității dacă aceasta conduce la pierderi substanțiale de locuri de muncă. În sensul acestor 

prevederi, o pierdere substanțială de locuri de muncă este definită ca pierderea a cel puțin 100 de locuri de muncă sau 

reducerea cu cel puțin 50% a forței de muncă din respectiva unitate, la data depunerii cererii de finanțare comparativ cu 

media pe oricare din cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare.

Având în vedere cele menţionate mai sus, cât ş regula de aplicare la nivel de grup, vă rugăm să ne clarificaţi dacă firma, în 

În speţa menţionată de dvs. nu se precizează dacă s-a  închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic 

European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare sau , în momentul depunerii cererii de finanțare, 

sunt planuri concrete de a închide o astfel de activitate, oricând după depunerea cererii de finanțare inclusiv doi ani după 

finalizarea investiției inițiale pentru care solicită finanțare, în zona în cauză.

Incadrare 

IMM

85803 13.09.2016 Asociaţía 

Tpografilor

Includerea codurilor caen. AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.
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92639 27.09.2016 Adreia Deliu 

Vapro

Va rugam sa ne ajutati cu un punct de vedere asupra urmatoarei situatii, pe care nu o regasim detaliata in versiunea 

consultativa a Ghidului Solicitantului:

Suntem un IMM interesat sa aplicam pentru finantare in cadrul POR – apel 2.2, si dorim sa construim o unitate medicala 

(spital) care va functiona conform codului CAEN 8610 – Activitati de asistenta spitaliceasca. In acest sens, s-a achizitionat 

terenul si s-a inceput constructia, finalizandu-se parterul acestei cladiri. In acest moment nu se realizeaza activitate in 

aceasta incinta, cladirea este improprie.

Intrebarea noastra este: 

-	este considerat eligibil un proiect prin care solicitam finantare pentru finalizarea constructiei (faza a doua) si dotarea 

spitalului cu echipamente specifice? 

Mentionam ca nu vom solicita finantare pentru cheltuielile deja realizate, iar pentru a demonstra stadiul lucrarilor 

actuale vom apela la realizarea unui raport de catre un auditor independent care va constata statusul cladirii realizate 

pana in prezent, astfel, in planul de afaceri vom delimita foarte clar cheltuielile cu faza a II a constructiei si echipamentele 

necesare pentru dotare.

Cheltuielile aferente constructiei pentru faza a II a spitalului sunt eligibile?

Precizăm că nu se finanţează acele investiții a căror implementare a fost deja demarată înaintea depunerii cererii de 

finanțare. Finalizarea unei clădiri ( la roșu/la gri), care nu a fost funcțională conform scopului stabilit la începutul construcției 

imobilului, nu este eligibilă.

92972 28.09.2016 Denis Am o societate cu 18 angajati si nu pot realiza o investitie in lazu la 3 km de Eforie Nord deoarece am putini angajati 

pentru 2.2,  iar pe masura 2.1 nu ma incadrez deoarece am actiuni si la alte societati. Intrunim toate conditiile de 

eligibilitate mai putin cea legata de nr de angajati. Avem experienta in domeniul turismului  dar pierdem datorita acestor 

cerinte ce nu au nici o logica.Multumesc

Această condiţie de eligibilitate a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta 

finală a ghidului specific.

93103 28.09.2016 Dorian Petrea 

-CONFERO 

FINANCE

Referitor la Anexa 1.5.a de la Ghidul solicitantului, Axa 2 "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", 

Prioritatea de investitie 2.2 "Sprijinirea crearii si extinderii capacitatilor avansate de productie si dezvoltare a serviciilor", 

va comunicam urmatoarea observatie:

-in sheetul 1E- Intreprindere in dificultate, linia 21, formula de verificare utilizata necesita completare, intrucat varianta 

publicata spre consultare este eronata.

Pentru justificarea afirmatiei va rog sa verificati urmatoarele date de intrare in fisierul mentionat:

i) -Rezultat reportat                      (minus) -2.828.429,00 lei

   -Rezultatul exercitiului financiar        (plus) 254.467,00 lei

    Rezultat total cumulat              (minus) -2.573.962,00 lei

ii) -Capital social subscris varsat                4.216.878,00 lei

    -Prime de capital                                                       0 lei

    - Rezerve din reevaluare                      21.463.584,00 lei

    - Rezerve                                                  198.197,00 lei

    "Pierdere de capital"                            19.087.819,00 lei

In aceasta situatie conform anexei 1.5.a rezultatul afisat a fost:" Solicitantul se incadreaza in categoria intreprinderilor in 

dificultate".

In opinia noastra, concluzia afisata este eronata, societatea nu se incadreaza la o pierdere de capital pentru categoria 

intreprindere in dificultate.

Ca un exercitiu suplimentar va invit sa mariti rezultatul reportat de zece ori respectiv (minus) 22.828.429 lei si veti 

observa o concluzie adversa, respectiv " Solicitantul nu se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate" 

Din analiza formulei utilizate, am observat ca nu se respecta metodologia de verificare "intreprindere in dificultate", 

respectiv:

"a) In cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata ...... cand mai mult de jumatate din capitalul sau social a 

disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumlate din rezerve 

(si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un 

rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris"

Formula a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a ghidului 

specific.

93972 03.10.2016 can Hulpe 

Ioana -SC 

BUSINESS 

FOUNDATIO

N 

CONSULTING 

SRL

Pentru intocmirea unui proiect pe POR 2.2 avem o nelamurire legata de eligibilitatea firmei pe care dorim realizarea 

proiectului.

Avem urmatoarea situatie:

Firma noastra este o intreprindere mica din domeniul medical. 

Are sediul social in mediul rural dar toata activitatea este desfasurata in mediul urban, la punctul de lucru. Tot acolo, 

adica in mediul urban la punctul de lucru, dorim sa realizam investitia. 

Va rog sa ne comunicati daca firma noastra se incadreaza la IMM-uri din mediul urban pentru ca acolo isi desfasoara 

toata activitatea (si astfel este considerata eligibila) sau se va incadra laIMM -uri din mediul rural pentru ca acolo avem 

sediul  (si astfel este considerata neeligibila si nu poate primi finantare pe POR 2.2.).

Locul de implementare a investiției trebuie să fie situat într-una din regiunile de dezvoltare eligibile.   În acest sens, nu este 

relevantă localizarea sediului social al solicitantului, ci punctul de lucru la care se va implementa investiția propusă.

Astfel, dacă locul de implementare este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), solicitanţii eligibili sunt 

toate IMM-uri non-agricole. Dacă locul de implementare este situat în mediul rural, solicitanţii eligibili sunt doar  

întreprinderile mijlocii non-agricole.
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94034 03.10.2016 COLOR TYPE 

– Simona 

CHIRILA

In ceea ce  priveste linia de finantare POR 2.2. avem urmatoarea intrebare:

Societate incadrata pana in anul 2014 - in categorie intreprindere mica.

In anul 2015 este intreprindere mijlocie (peste 49 angajati).

In prezent, de asemenea, intreprindere mijlocie.

Intrebarea 1:

Cand se va deschide POR 2.2.?

Intrebare 2:

Daca se va deschide linia de finantare POR 2.2. anul acesta sau la inceputul anului 2016, societatea in cauza este eligibila? 

La ce an se vor depune pentru proiect situatiile financiare pentru a demonsta incadrarea firmei?

Mentionam faptul ca la finele anului 2016 firma va fi de asemenea intreprindere mijlocie (conform cifrelor din prezent).

În conformitate cu calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în 

funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor), publicat pe site-ul inforegio.ro, data lansării apelului de 

proiecte (luna) pentru prioritatea de investiții 2.2 este Noiembrie 2016.

Conform art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare, datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri 

netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de 

adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. În acest sens, sunt relevante datele înregistrate de solicitant la încheierea 

exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Subliniem totodată faptul că, în conformitate cu art. 6 alin (2) din 

lege, dacă, la data întocmirii situaţiilor financiare anuale, întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 

şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor 

plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive (indiferent  dacă modificările sunt sub / peste plafonul aferent).

Incadrare 

IMM

94468 04.10.2016 SOV 

CONSULTING

Ce înseamnă, ce detalii/informaţii conţine şi sub ce formă se realizează un buget mai detaliat în cazul unui proiect care 

presupune lucrări de construcţii eligibile şi neeligibile (punctul 20, pag 29 în GS).

În cadrul devizului general, cheltuielile nu sunt împărţite în eligibile şi neeligibile, în acest sens bugetul proiectului va 

cuprinde toate cheltuielile cuprinse în devizul general, grupate pe categorii eligibile şi neeligibile.

94468 04.10.2016 SOV 

CONSULTING

Criteriile 2.2 şi 2.4 din grila de evaluare tehnică financiară se aplică performanţelor întregii activităţi sau doar activităii 

aferente clasei CAEN

Aşa cum se menţionează în Grila de evaluare tehnică-financiară este vorba de performanţele economico-financiare ale 

solicitantului , în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, şi nu de  domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat 

de investiție. Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară conţine formulele de calcul pentru aceşti indicatori.

94468 04.10.2016 SOV 

CONSULTING

Pe baza căror documente depuse la cererea de finanţare se verifică dacă solicitantul a obţinut venituri din calsa CAEN 

vizată de investiţie în ultimii 3 ani fiscali anterior depunerii proiectului, în cazul în care solicitantul are autorizate spre 

desfăşurare activităţi aferente mai multor clase CAEN?

Această condiţie  a fost revizuită. Noile prevederi, precum şi clarificări în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a 

ghidului specific.

94663 04.10.2016 Alina Ciornei - 

Asociatia 

Partner

Referitor la  Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 2 ”Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor , propunem completarea listei domeniilor de activitate eligibile cu 

urmatoarele clase CAEN:

-	1310. Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

-	1393. Fabricarea de covoare si mochete

-	1721. Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

-	2221. Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilurilor din material plastic

-	2222. Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

-	8020. Activitati de servicii privind sistemele de securizare

Justificarea propunerii:

Sunt domenii de activitate semnificative, cu potential de crestere:

- unele dintre ele se caracterizeaza printr-o traditie importanta in Romania (de ex. fabricarea covoarelor, pentru care 

Romania dispune de materii prime)

- piata ambalajelor este la randul ei in crestere, odata cu adoptarea tot mai larga a stilului de consum din tarile Europei 

de Vest (se cumpara tot mai mult, toate produsele sunt ambalate individual etc.); in plus, cerintele legislative sau ale 

consumatorilor sunt intr-un proces continuu de rafinare (de ex.prodcutia de ambalaje biodegradabile), care obliga 

firmele producatoare la investitii considerabile, 

AMPOR va supune Lista domeniilor de activitate eligibile spre analiza şi aprobare în cadrul  Comitetului de monitorizare POR. 

Varianta finală a acestei liste va fi inclusă în ghidul specific aferent PI 2.2.” Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor dedicată IMM-urilor din domenii competitive” - apelul de proiecte 2.2./2016.

95095 06.10.2016 SOV 

CONSULTING

Modificarea intensităţii maxime a ajutorului regional în Regiunea de Dezvoltare Vest, pentru întreprinderi mici şi 

micrăîntreprinderi, la 70%

Modificarea intensităţii maxime a ajutorului regional de Dezvoltare Vest, pentru întreprinderi mijlocii, la 60%

Referitor la solicitarea de majorare a procentajului pentru schema de ajutor de stat, precizăm că acesta a fost stabilit de 

Comisia Europeană care  a aprobat Harta intensităţilor maxime a ajutorului de stat regional 2014-2020 pentru România în 

conformitate cu prevederile noilor Liniilor directoare privind ajutorul de stat regional adoptate de Comisie în iunie 2013.

Regiunea Vest va înregistra un nivel mai redus (cu 15%) faţă de nivelul anterior deoarece PIB-ul său/locuitor a crescut şi este, 

actualmente, mai puţin defavorizată în raport cu media comunitară.

72451 04.08.2016 AMCOR Anexa 6 	În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ 

execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în 

contractele economice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la Organismul 

Intermediar “Cererea de plată”, împreună cu documentele justificative aferente.

Propunem adaptarea acestui articol din contractul de finanţare cu legislaţia în vigoare, sau menţionarea în cadrul 

contractului că orice modificări ale legislaţiei aferente conduc la actualizarea implicită a contractului.

Forma de contract se va actualiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Contractul 

de finanţare

72451 04.08.2016 AMCOR Ce prevăd literele c si d ale articolului 3 aliniatul 1? Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a 

ghidului specific.

Contractul 

de finanţare
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72451 04.08.2016 AMCOR Se vor completa datele de indentificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În 

acest sens, vă rugăm să aveți în vedere modelul standard de contract de finanțare cu privire la rambursarea/ plata 

cheltuielilor.

Propunem solicitarea acestor conturi în etapa de contractare şi corelarea câmpurilor din aplicaţia Mysmis

Propunerea dvs. nu se acceptă. 	În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin 

aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Aplicația electronică MySMIS 

solicită aceste informații, completarea ulterioară a contului nu este posibilă. Având în vedere faptul că societatea 

funcționează de 1 an, considerăm că deține deja conturi bancare ce pot fi utilizate în cadrul proiectului. Nu s-au solicitat 

conturi deschise special pentru proiect.

MYSMIS

72451 04.08.2016 AMCOR Propunem ca toate condiţiile de eligibilitate să fie raportate în mod explicit la anul precedent depunerii cererii de 

finanţare şi nu la anul precedent semnării contractului de finanţare/începerea lucrărilor întrucât acesta din urmă este o 

raportare incertă/la o dată viitoare.

Ghidul solicitantului clarifică aceste aspecte.  	Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data 

depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de 

durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta. Excepții de la această regulă:criteriul de eligibilitate a 

solicitantului referitor la încadrarea solicitantului în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi 

mijlocii), a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv criteriul de 

eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate, a cărui respectare este obligatorie 

doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv alte criterii menționate în contractul de finanțare. 

Raportarea la ”începerea lucrărilor” este în conformitate cu prevederile art. 14 alin (7) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al 

Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din 

tratat.

Eligibilitate 

solicitant
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