Nr.

1.

Intrebare

Raspuns

Ghid specific 1.2 Informatii despre proiecte
Vor fi finantate proiectele care au obtinut cel putin 85 de puncte in ordinea punctajelor obtinute in limita
Cum se acorda finantarea pentru proiectele depuse in primele 2 luni in cazul in care se epuizeazaalocarii financiare.
fondurile in aceasta perioada si valoarea proiectelor depuse depaseste suma disponibila pentru
acest apel de proiecte? Acestea vor fi finantate in ordinea depunerii sau in functie de punctaj?

Ghid specific 1.2 Informatii despre proiecte
Decizia de a suspenda depunerea in cadrul apelului de proiecte 2.1 A este a AM POR, nu se face
Plafonul de depunere a proiectelor poate fi depasit de valoarea totala publica a proiectelor depuse?, blocare automata a sistemului cand valoarea solicitata atinge valoarea apelului. Nu este trecut in ghid
un procent acceptat pana la care se pot depune cereri de finantare.
2.
De asemenea, depunerea in cadrul primului apel POR/2.1 nu va fi suspendata in primele doua luni de
depunere, indiferent de valoarea cererilor de finantare ce vor fi depuse in sistem in aceste doua luni.

3.

Ghid Specific 2.4 - Conditii specifice de accesare a fondurilor
Valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb
Care este valoarea minima a unui proiect, este specificat cursul euro utilizat (minimum 25.000 euro,InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte (luna mai 2016).
echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte), respectivRespectarea criteriului de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă eligibilă este obligatorie
cursul InforEuro din luna mai 2016. Care este cursul euro ce trebuie utilizat in cadrul proiectului? doar până la momentul încheierii contractului de finanțare. Bugetul se va actualiza la data semnarii
contractului cand se va verifica din nou incadrarea pe regula de minimis. Insa, in momentul in care
stabiliti bugetul, trebuie sa aveti in vedere faptul ca valoarea maxima a ajutorului ce poate fi acordata
este de 200.000 de euro echivalent in lei la cursul Infoeuro valabil la data semnarii contractului de
finantare (sa aveti in vedere ca exista posibilitatea in cazul in care stabiliti un buget la limita, ca
modificarile de curs valutar intrevenite intre momentul depunerii proiectului si pana la semnarea
acestuia sa afecteze incadrarea in regula de minimis).

4.

Ghid specific subcap. 3.2. Eligibilitatea solicitantului
“spatiu adecvat desfasurarii activitatii“ ?

Sintagma “ spatiu adecvat desfasurarii activitatii “ are in vedere existenta unui spatiu care dispune din
punct de vedere tehnic/logistic de elemente necesare si specifice desfasurarii activitatii solicitantului.

5.

Ghid specific subcap. 3.2. Eligibilitatea solicitantului
“suspendarea activitatii firmei”

Societatea nu trebuie sa fi avut activitate suspendata in cursul anului fiscal anterior depunerii cererii de
finantare Suspendarea activitatii inseamna procedura legala care se realizeaza la ONRC. Daca o
societate nu a mai avut contracte semnate nu inseamna ca a avut activitatea suspendata temporar.

6.

7.

Ghid specific subcap. 3.2. Eligibilitatea solicitantului Locul de implementare
Prin ”stațiune balneoclimaterică” se înțelege atât ”stațiune balneară” cât și ”stațiune
Investițiile care vizează clasa CAEN 8690 ”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” balneoclimatică”, conform Hotărârii de Guvern nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de
sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică”
staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de
cură, cu modificările și completările ulterioare.
Ghid specific Subcap. 3.2 Eligibilitatea solicitantului
Locul de implementare a proiectului – mai multe locuri de implementare

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.

8.

9.

Ghid specific Subcap. 3.2 Eligibilitatea solicitantului – Locul de implementare
Spatiul in care echipamentele sunt depozitate, garate va fi considerat locul de implementare al
In cazul unui proiect care vizeaza achizitia de echipamente pentru activitatea de constructii si proiectului. Beneficarul trebuie sa se asigure ca echipamentele achizitionate sunt pastrate
are puncte de lucru la santierele in desfasurare:
corespunzator astfel incat acestea sa functioneze asa cum prevede proiectul.
- locul de garare al echipamentelor poate fi reprezentat si de un teren imprejmuit sau este nevoie
de o constructie in care sa fie depozitate, adapostite echipamentele?
Exista doua situatii:
- in situatia unui teren imprejmuit, fara constructie, in care vor fi garate echipamentele dea.Daca locul de implementare al proiectului este la sediul principal sau secundar(punct de lucru) al
constructii achizitionate, acesta trebuie considerat loc de implementare al proiectului ssocietatii atunci va trebui sa autorizati CAEN vizat de inestitie la ORC;
trebuie inregistrat la ONRC?
b.1.Daca locul de implementare al proiectului va fi intr-un punct de lucru infiintat ca urmare a dezvoltarii
investitiei, va trebui ca solicitantul sa se angajeze printr-o declaratie de angajament ca, pana la
finalizarea proiectului sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru si sa autorizeze clasa
CAEN vizata la locul de implementare.
b.2 Daca investitia presupune activarea intr-un alt domeniu de activitate solicitantul se va angaja
(printr-o declaratie de angajament), ca pana la finalizarea implementarii proiectului sa autorizeze clasa
CAEN vizata de investitie , la locul de implementare
In ambele situatii a, b la depunerea CF solicitantul trebuie aiba deja domeniul de activitate
eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate (conform certificatului
constatator ORC), indiferent daca aceasta reprezinta activitatea principala sau secundara a
intreprinderii.
Ghid specific Subcap. 3.2 Eligibilitatea solicitantului
Locul de implementare a proiectului – mediu urban

Mediul urban include și satele aparținătoare de orașe.

Ghid specific Subcap. 3.3 Eligibilitatea proiectului
Conform ghidului pentru PI 2.1 Microintreprinderi lucrarile incepute si neterminate nu se
Este eligibila realizarea unei investitii de catre o microintreprindere pentru modernizarea si finanteaza (nu se finanteaza cladirile la rosu).
10. extinderea unei structuri turistice deja existente, in care lucrarile sunt executate partial si
neterminate?
Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
11. Proiectul in faza PAC pentru obtinerea autorizatiei de constructie este eligibil?

Proiectul in faza PAC este cheltuiala eligibila fiind inclus la capitolul 3 “Cheltuieli pentru
proiectare si asistenta tehnica”, subcapitolul 3.3 “Proiectare si inginerie” fiind cheltuiala cu elaborarea
documentatiei ce sta la baza obtinerii AC.

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
12. Serviciile de obtinere a certificarii ISO reprezinta cheltuiala eligibila?

Nu reprezinta o cheltuiala eligibila.

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
In categoria lucrarilor de sistematizare verticala nu pot fi incluse aleile, parcarea, imprejmuirea
In categoria lucrarilor de amenajare a terenului se considera cheltuiala eligibila cu sau iluminatul exterior. Avand in vedere scopul acestor lucrari care este de determinare a cotelor
13. sistematizarea verticala: alei, terasamente, imprejmuire, iluminat exterior, parcare interioara? pentru a se putea asigura cele mai bune sisteme de scurgere a apelor meteorice, putem include in
aceasta categorie de lucrari drenajele si terasamentele.
Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
Avand in vedere ca subcapitolul 1.2 se refera la amenajarea pentru protectia mediului in vederea
Amenajarile
pentru
protectia
mediului,
plantele
si
gazonul
sunt
eligibile
daca
nu
au
existat
initial
aducerii la starea initiala, daca plantele si gazonului nu au existat, plantarea lor nu se considera
14.
inainte de inceperea lucrarilor?
eligibila. Cheltuielile eligibile sunt cele de reamenajare a spatiilor verzi si nu de amenajare a lor.
Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
E suficient sa fie functional parte integranta din structura de cazare. Investitia trebuie, in continuare,
Daca restaurantul unei pensiuni nu face parte si fizic, adica este in alt corp separat de sa vizeze clasa referitoare la structura de cazare eligibila iar restaurantul sa fie locul de luat masa,
15. pensiune, in aceeasi curte dar este parte functionala din pensiune este considerata eligibila de catre oaspetii pensiunii. Faptul ca acesta se poate afla intr-un spatiu alaturat pensiunii, nu ar trebui
constructia acestuia?
inteles ca un restaurant de sine statator.
16.

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
In cazul constructiei unei pensiuni, este eligibil si un restaurant in interiorul acesteia?

Domeniile de activitate cuprinse in Diviziunea 56 - Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie
a CAEN nu este eligibilă in cadrul acestui apel de proiecte.
Insa, daca restaurantul este parte integranta din hotel/ structura de cazare, investitia asupra acestuia
poate fi considerata eligibila.

17.

18.

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile aferente consultantei privind scrierea cererii de finantare

Cheltuielile aferente consultantei privind scrierea cererii de finantare sunt considerate cheltuieli
eligibile inclusiv contractul de servicii consultanta scriere proiect incheiat inainte de semnarea
contractului de finantare. Rambursarea cheltuielilor aferente acestui contract se efectueaza dupa
semnarea contractului de finantare, cu ocazia primei cereri de rambursare.

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
Sunt eligibile achizițiile de schimbare de gresie, faianța, balustrada?

Pot fi eligibile doar daca:
a) se incadreaza impreuna cu lucrari de modernizare, nu de reabilitare.
b) fac parte dintr-un contract de lucrari mai mare, lucrari de modernizare, pentru care sa se obtina
autorizatie de construire;

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
Sunt eligibile achizițiile de sisteme?
19. De exemplu sistem tv, sistem aer conditionat, sistem panouri solare, sistem de încălzire, etc?

Se pot grupa in sisteme, dar incadrarea pe sisteme nu trebui sa fie una articiala, pentru a raspunde
cerintelor incadrarii in valoarea mijloacelor fixe, ci tine de necesitatea functionarii legate a
componentelor, impreuna ca un sistem, de aici si denumirea. Nu consideram ca se pot incadra la
sisteme urmatoarele: sistemul tv, sistemul de aer conditionat.

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
Sunt eligibile achizițiile de seturi ? De exemplu: "set mobilier camera"?

Achizitia de seturi pentru dotare mobilier camera - "set mobilier camera" este eligibila cu conditia
incadrarii in Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și
alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările
ulterioare.

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
Este eligibil un echipament periferic, un UPS ( Sursă neîntreruptibilă de energie )
21.

Conditia principala pentru achizitionarea dotarilor este ca acestea sa fie strict legate de activitatea
pentru care se solicita finantare, pentru codul CAEN prevazut prin proiect.
Aceasta cheltuiala poate fi considerata eligibila doar daca se poate justifica incadrarea in categoria
instalaţiior/echipamentelor specifice în scopul obţinerii unei economii de energie/ sisteme care
utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a
solicitat finanţare, care sunt eligibile în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
Un UPS nu se incadreaza in categoria de surse alternative /regenerabile de energie.

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
22. Este eligibil softul de instalare si functionare al utilajelor achizitionate ?

Sunt cheltuieli eligibile, incadrate la subgrupa 4.3. Active necorporale.
Conditia este de a se verifica daca acest soft este inclus in pretul echipamentului. Nu se realizeaza
procedura separata pentru achizitia acestui soft, el va fi furnizat impreuna cu echipamentele.

20.

Ghid specific Subcap. 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile de montaj ale utilajului sunt eligibile, se includ in valoarea de achizitie a acestuia si se
Sunt eligibile cheltuielile privind achizitionarea unui utilaj de tipul: transport utilaj, montaj utilaj si/sauincadreaza la Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza, subgrupa 4.2. Dotari (utilaje, echipamente
tehnologice si functionale cu sau fara montaj, dotari).
23. instruirea personalului pentru utilizarea echipamentului.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu transportul utilajului. Instruirea personalului in vederea utilizarii
echipamentului achizitionat nu este o cheltuiala eligibila.
Ghid Specific Cap.4 Completarea cererii de finantare
Nu, daca normele care guverneaza aceste contracte nu impun acest lucru.
Pentru proiectele de servicii și/sau dotări cu sau fără lucrări pentru care nu este necesară
24. prezentarea autorizației de construire este obligatorie autentificarea contractelor de
locațiune/comodat precum și notarea acestor drepturi în cartea funciară?

Ghid specific 5. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor
1.La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa
Conform Ghidului Specific, solicitantul necesita a avea autorizat codul CAEN fie la sediul social, fie CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC),
la sediul secundar (la locatia de implementare a proiectului). Insa, in cazul in care proiectul va fi indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
intocmit pe codul CAEN 4312 - Lucrari de pregatire a terenului (achizitia unui echipament specific in
vederea executarii lucrarilor de pregatiri de teren), este de ajuns autorizarea acestui cod la TERTI? 2.Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiţia/proiectul trebuie declarat și
Sau trebuie neaparat sa fie autorizat si la sedii.
autorizat distinct la locul de implementare a proiectului astfel:
-Daca locul de implementare al proiectului este identificat la sediu principal sau secundar, solicitantul
25.
trebuie sa aiba deja domeniul de activitate autorizat la locul de implementare identificat;
-In cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori
activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, 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.
26.

Audit financiar extern

Activitatea de audit financiar extern nu este obligatorie.
Limita de 5000 lei trimestrial, aplicabilă activității de audit financiar extern, reprezintă valoarea fără
TVA.
Cererea de finantare Subcap.1.2
Se poate trece contul bancar al beneficiarului. Ulterior, in functie de ce mecanism de
"Se vor completa datele de indentificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate rambursare vrea sa utilizeze, se va notifica AM/OI referitor la alte conturi.
în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere modelul standard de
contract de finanțare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor".

27. Vom trece contul bancar si prin el va desfasura activitatea financiara a proiectului? In cazul asta
ce se intampla daca se opteaza pentru cereri de plata? Ce se intampla daca initial se hotaraste
sa mearga pe cereri de rambursare si apoi ar dori sa mearga pe varianta cererilor de plata sau
invers, avand in vedere ca pentru cererile de plata suntem obligati sa-si deschidem cont la
trezorerie?
Completarea și depunerea cererilor de finanțare
Nu. La fel, in cazul celor retrase.
28. In cadrul acestui apel o cerere de finantare respinsa poate fi redepusa?
Completarea și depunerea cererilor de finanțare
- depășire plafon de minimis ca urmare a modificării cursului Inforeuro
29.
Completarea cererii de finantare
30. La ce curs de schimb InforEuro se va raporta realizarea bugetului aferent proiectului?

La data semnării contractului de finanțare, valoarea ajutorului nerambursabil nu poate depăși
plafonul de minimis aplicabil, calculat la cursul Inforeuro aplicabil la acea dată. În cazul în care, totuși,
variața cursului Inforeuro, spre exemplu între luna depunerii cererii de finanțare și luna semnării
contractului de finanțare, ar conduce la depășirea plafonului de minimis, AM/OI va putea accepta
ajustarea valorii finanțării nerambursabile solicitate.
La depunerea cererii de finantare bugetul se calculeaza la cursul de schimb InfoEuro valabil la data
lansarii apelului de proiecte.

Completarea cererii de finantare
Nu este obligatoriu ca CF sa fie completata cu diacritice, dar poate fi completata cu diacritice
Cererea
de
Finantare
va
fi
completata
cu
diacritice?
Daca
utilizam
diacritice,
programul
31.
MySMIS le va recunoaste corect?
Completarea Cererii de finantare în MySMIS
Verificarea si Evaluarea proiectului se va face conform Grilei de evaluare tehnica si financiara
Avand in vedere formatul Cererii de finantare din MySMIS, prezentat ca anexa a ghidului si conform Capitolului 8 din Ghidul Solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor.
Conditii specifice, completarea anumitor sectiuni din Cererea de finantare apare ca nefiind
32.
obligatorie. In etapa de verificare si evaluare a proiectului, completarea acestor sectiuni
poate fi luata in calcul la acordarea unui punctaj suplimentar sau poate reprezenta un
criteriu de departajare a candidatilor?

Completarea Cererii de finantare în MySMIS
Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală)

Conform ghidului solicitantului trebuie sa se anexeze obligatoriu: Mandatul special/ împuternicire
specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul).
Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici
declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului.

33.

Completarea Cererii de finanțare în MySMIS

La secțiunea “Buget - Natura investiției” din Cererea de finanțare, alegeți din variantele aplicabile
acestui apel de proiecte, astfel:
”1 – Construcție nouă” pentru proiectele care conțin lucrări de realizare a unei construcții noi
”2 – Extindere” pentru proiectele care conțin lucrări de extindere a unei construcții existente.

Completarea Cererii de finanțare – Anexe – încărcare în MySMIS

Documentele editate în format doc (Word) sau xls (Excel),cum este cazul planului de afaceri sau
al machetei proiecțiilor financiare, pot fi transformate/salvate direct în format pdf. Nu este necesară
printarea lor, semnarea și scanarea în format pdf.
Informatiile introduse trebuie sa se incadreze in numarul de caractere.

34.

35.

Este posibil sa fie mandatata o persoana care sa semneze digital documentele, cu exceptia cererii de
finantare si a declaratiilor in nume propriu care trebui semnate digital de catre reprezentantul legal.

Completarea cererii de finantare în My SMIS
36. Sectiuni cu limitari de caractere
Completarea cererii de finantare în My SMIS
37. Sectiunile "Barbati"/"Femei"

Nu se completeaza sectiunile barbati, femei.

Completarea cererii de finantare în My SMIS

Asa cum se mentioneaza in ghidul solicitantului, se bifeaza optiunea “Da” la “Ajutor de stat” si se
selecteaza “La schema de ajutor de stat” sigura optiune disponibila “ Schema de ajutor de minimis
38. Cheltuielile prevăzute in bugetul proiectului pt 2.1A Microintreprinderi - intra in categoria ajutorului acordate intreprinderilor unice ” si apoi de la subcategoria ajutor de stat optiunea corespunzatoare in
de stat? Cum se coreleaza prevederile ghidului cu selectiile sistemului electronic?
functie de domeniul de activitate (ptr. CAEN prevazute din ghid in afara transporturilor prima optiune,
ptr transporturi cea de-a doua), pentru toate cheltuielile.
39. Completarea Cererii de finanțare – Anexe – semnarea olografă
40.

Completarea Cererii de finanțare – Anexe – conform cu originalul

Nu este necesară semnarea olografă ori ștampilarea documentelor anexate la cererea de
finanțare. Toate fișierele încărcate în MySMIS, în format pdf, vor fi în prealabil semnate digital.
Nu este necesară mențiunea conform cu originalul pe documentele scanate și încărcate în
MySMIS (cum ar fi documentele statutare, documentele cadastrale etc).

Completarea Cererii de finanțare – Anexe –Mandat

Mandatul special/ împuternicirea specială se va întocmi în formă autentică, conform normelor
legale aplicabile.

Completarea Cererii de finanțare – Anexe – Note explicative pentru
microentități
42.

Conform normelor contabile (OMFP 1.802/2014), microentităţile nu au obligaţia elaborării
notelor explicative la situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. 468 şi 469 din ordin. Conform alin. (2)
al punctului 576, microentităţile prezintă informaţiile prevăzute la pct. 468 lit. a), d) şi e) şi pct.491
alin. (2) lit. c). De vazut si cap. 12 «Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor»,
secţiunea 12.1 Scutiri pentru microentităţi.

43.

Solicitanții care se încadrează în categoria Microentități vor depune acele note explicative care li se
impun, conform normelor contabile.
În conformitate cu prevederile Art 2, alin (2^1) din Legea50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu
depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a
autorizaţiei de construire.

41.

Completarea Cererii de finanțare – Anexe –Certificatul de urbanism

În acest sens, pentru proiectele ce includ lucrări de construcție care se supun autorizării, este necesară
prezentarea unui certificat de urbanism emis în scopul autorizării acestor lucrări.

44.

Completarea cererii de finantare – Anexe – Dovada dreptului de folosinta

Contractul care face dovada dreptului de folosinta trebuie incheiat la notar si nu trebuie inscris in
cartea funciara . Se prezinta extras din cartea funciara.

Completarea cererii de finantare – Anexe – Dovada dreptului de proprietate
Darea în plată fiind un contract intervenit în faza plăţii, trebuie să întrunească toate condiţiile de fond
Pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra terenului, este de ajuns un contract de dare in plata pentru validitatea contractului. In plus, dacă darea în plată presupune executarea unei obligaţii de a da
intre societatea mea si o alta societate care nu si-a putut plati creantele catre mine si asadar a fost un imobil - adică pe aceea de a transfera dreptul de proprietate asupra unui imobil în contul plăţii
nevoida sa plateasca cu activele companiei?
datorate, este necesară şi îndeplinirea condiţiilor de formă necesare acestui transfer de proprietate
(forma autentică necesară pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate).
45.
Prin urmare, nu este suficient un contract de dare in plata la momentul depunerii cererii de finantare.
Nu intereseaza modalitatea prin care un imobil ajunge in proprietatea unui solicitant, insa formalitatile
de transfer ale proprietatii trebuie sa fie finalizate la data depunerii cererii de finantare, adica sa se
obtina extras de carte funciara pana la acea data.
Completarea Cererii de finanțare – Anexe – Act constitutiv
Actul constitutiv trebuie sa fie in forma consolidata/actualizata.
Este
suficienta
anexarea
la
Cererea
de
finantare
a
actelor
constitutive
ale
societatii
de
la
46.
infiintare si pana la data depunerii cererii de finantare?
Completarea Cererii de finanțare – Anexe precontractare – Dovada
47. capacității financiare

Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel putin valoarea contribuției totale a solicitantului
(i.e. contribuția la valoarea eligibilă și valoarea cheltuielilor neeligibile).

Completarea Cererii de finanțare – Anexe precontractare – Dovada
Nu.
capacității financiare
48. Se poate prezenta ca dovadă a capacității financiare Scrisoare de confort angajantă
eliberată de o instituție bancară?
Completarea Cererii de finanțare – Anexe – Contract inchiriere/comodat
49.

Prezentarea contractului de inchiriere/ comodat se va face la faza de contractare. Dar,
dreptul de utilizare a spatiului in baza acestui tip de contract, trebuie sa fie detinut la momentul
depunerii CF.

Completarea Cererii de finanțare – Anexe –
50. Perioada de incheiere a contractului de comodat

Se mentioneaza in cadrul contractului de comodat o perioada exacta prin care sa se poata determina
cu claritate ca se acopera perioada de 3 ani de la plata finala.

51. ETF – Punctarea cu 0

Punctarea cu zero la oricare subcriteriu nu conduce la respingerea proiectului.

52.

ETF – complementaritate investiții din surse proprii

Valoarea minimă cumulată a investițiilor a fost de 15.000 Euro poate fi acoperită din mai
multe investiții.
Se poate dovedi prin orice mijloace disponibile – detaliere în planul de afaceri, facturi etc.

ETF – subcriteriul 2.1
Valoarea ROE punctata in grila de evaluare tehnica si financiara rezulta din Anexa 1.5 A din foaia de
În cazul în care capitalul propriu are o valoare negativă, iar profitul net o valoare pozitivă, lucru 1D.
se primește punctajul de 5 puncte aferent subpunctului 2.1. din grila ETF.
Analiza financiara-indicatori. Macheta calculeaza automat valorile ROE pentru 3 ani in baza
informatiilor introduse in foile de lucru 1A Bilantul si 1B Contul de profit si pierdere, precum si a
53.
analizei financiare extinse (foia de lucru 1C).
In grila de evaluare punctajul se acorda pentru ultimul an dinaintea depunerii cererii de finantare
(anul “n” din macheta).
ETF – subcriteriile 2.1, 2.2, 2.5
Toți indicatorii analizați (rata rentabilității, rata solvabilității, cifra de afaceri) se raportează la datele
înregistrate în anul fiscal anterior depunerii CF. Datele analizate sunt doar cele înregistrate de
entitatea solicitantă (ref subcriteriul 2.5. – cifra de afaceri), nu la nivel de întreprindere unică.
54.
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).

ETF – subcriteriul 2.3

Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un număr întreg), peste limita minimă obligatorie de
10%, se acordă câte 1 punct, în limita a 10 puncte. Rotunjirea se face la unități. Ex: 13,5% se
rotunjeste la 14%. 10,49% se rotunjeste la 10%.

ETF – subcriteriul 2.6

În cazul costurilor cu lucrări de construcție, fundamentarea se poate realiza în baza devizului și a
listelor de cantități.

ETF – subcriteriul 2.6

Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ websiteuri, orice alte surse verificabile (cel putin 3 surse).

55.
56.
57.

58.

ETF subcriteriul 2.8 "Fluxul de numerar net cumulat al microîntreprinderii”, în conditiile unei Fluxul de numerar net cumulat al microîntreprinderii, în conditiile unei estimări detaliate,
estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor "
fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor " se va calcula conform Anexa 1-5 -1.Plan de
Care este elementul de referinta care va fi luat in calcul in cadrul acestui punct din grila de afaceri - Macheta - Excel sheet 3A - Proiectii financiare aferente proiectului de investitie în perioada de
evaluare precum si modalitatea de calcul (de cuantificare/ de apreciere) a acestuia?
implementare si operare.
Daca din calcul , fluxul de numerar este pozitiv pe toata durata de analiza a investitiei , proiectul este
punctat cu 5 puncte, daca prezinta valori negative oricand pe durata de analiza a investitiei, nu luati nici
un punct,adica 0 .

ETF subcriteriul 2.8 "Fluxul de numerar net cumulat al microîntreprinderii”,
In vederea evaluarii criteriului de selectie se ia in considerare cel din foia 3B Rentabilitatea investitiei.
2.8 "Fluxul de numerar net cumulat al microintreprinderii, in conditiile unei estimari detaliate,
59. fundamentate, realiste a cheltuielilor si veniturilor:
Care este randul cu fluxul de numerar net cumulat care se ia in considerare pentru verificarea
indeplinirii criteriului de selectie?
ETF – criteriul 3 Dezvoltare durabila/ egalitate de sanse si gen/ nediscriminare
Masurile de conformare cu obligatiile legale ale solicitantului sunt cele prevazute in legislatia nationala
Care sunt “ masurile de conformare cu obligatiile legale ale solicitantului “ in domeniile mentionate la si comunitara si privesc acordarea de sanse egale bazata pe nediscriminarea pe motive de sex, rasă
criteriul 3?
sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în fiecare dintre
60.
diferitele etape ale aplicării fondurilor europene. De asemenea, in domeniul dezvoltarii durabile, se au
in vedere obligatiile legale ale solicitantului cu privire la respectarea prevederilor legislative referitoare
la protectia mediului, menţinerea calităţii vieţii si menţinerea unui acces continuu la resursele naturale
ETF - subcriteriul 3.1.c "Minimizarea la sursa a deseurilor generate. Cresterea gradului de Nu se puncteaza masurile de conformare cu obligatiile legale ale solicitantului. Pubelele
recuperare si reciclare a deseurilor"
selective sunt obligatorii prin lege, prin urmare nu se va primi punctaj suplimentar. Acesta ar fi acordat
61. Se puncteaza achizitionarea de publele de colectare selectiva a deseurilor ?
daca, de exemplu, ati incheia un contract cu o firma specializata sa ridice deseurile, cu o procedura
clara de desfasurare a acestei activitati.
In caz contrar, care este modalitatea de obtinere a punctajului?
62.
63.

64.

ETF – subcritreriul 3.2., pct. b)

Se poate obține punctajul maxim de 2 pentru asumarea angajării a cel puțin unei persoane din
categoria celor defavorizate.

ETF – subcritreriul 3.2., pct. a)

Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de
către persoane cu dizabilităţi – cerința nu se referă doar la angajații cu dizabilități, ci și la potențialii
clienți cu dizabilități.

ETF – subcritreriul 4.1., pct. a):
Leasingul inseamna pe scurt transferul dreptului de folosinta a unui bun pe o perioada determinata, nu
Se iau in considerare si achizitiile in sistem leasing, in conditiile in care perioada de leasing inca reprezinta o investitie in sine. Rata de leasing este o plata periodica a unei sume de bani pentru acest
nu s-a incheiat?
drept de folosinta.
Se poate calcula suma achitata pana
investitiilor realizate din surse proprii?

in prezent in cadrul contractului de leasing la valoarea

ETF - Observatii
In caz de punctaj egal intre unul sau mai multi solicitanti, departajarea se va face in functie de
Care
sunt
criteriile
de
departajare
pentru
solicitantii
cu
punctaj
egal
in
cazul
in
care
se
punctajele obtinute la urmatoarele subcriterii, in ordinea in care sunt enumerate: 1.1, 2.4, 2.5, 2.3, 2.6,
65.
depaseste bugetul alocat apelului?
2.7, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 2.1,2.2, 2.8, 5.
Grila CAE Grila de verificare a conformitatii si eligibilitatii – pct. 29. Cum se calculeaza In grila CAE pct 29 – verificarea se va face doar in baz declaratiei pe propria raspundere privind
66. “resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii capacitatea financiara a solicitantului.
ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale “?
Anexa1-3-a. Incadrare microintreprindere - Pastrarea calitatii de microintreprindere
In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu
modificările și completările ulterioare dacă, la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea
nu se mai încadrează în plafoanele privind numarul de angajati si/ sau cifra de afaceri anuala sau
67.
valoarea activelor principale ale societatii, aceasta nu îşi va pierde calitatea de microîntreprindere decât
dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.
Anexa 1.4 – Declarație privind eligibilitatea TVA
Care este modalitatea corecta de completare a tabelului de la punctul D ?
68.

Se va completa punctul D al Declaratiei privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi
efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structural, pentru fiecare
achizitie propusa in proiect ( lucrari, dotari sau servicii) la care s-a inclus si TVA cheltuiala eligibila in
cadrul bugetului proiectului.

Cheltuiala cu TVA aferent cheltuielilor eligibile, fiind eligibila, este nedeductibila.
Anexa 1-5-a Plan de afaceri Macheta
Nu. Se completeaza Anul 1 cu investitia si apoi, in continuare, operarea.
Dacă perioada de implementare a proiectului este de 1 an (sheet-uri 3A, 3B, 4) se potDatele se vor introduce pentru toți cei 10 ani, indiferent de perioada de implementare.
69. completa anii 2,3,4, cu zero iar anul 5 să fie considerat primul an de operare (exploatare)
a investiției?
Anexa 1-5 a Plan de afaceri Macheta
Daca numarul de linii nu este suficient, intrarile pot fi grupate in excel, urmand ca in planul de
Macheta contine cate un singur rand pentru cantitate produse, respectiv cantitate servicii afaceri sa se defalce pe fiecare produs/intrare in parte.
70. care se inmultesc cu randurile aferente preturilor pentru produse respectiv servicii.

71.

Cum se procedeaza pentru mai multe produse/servicii fiecare cu pret separat?
Implementare – contractul de finanțare – Cereri de Rambursare

Implementare – contractul de finanțare – Cereri de Plata
72. Se va utiliza mecanismul cererilor de plata in programul actual?
Implementare – contractul de finanțare – termen realizare indicator
73.

Cerința privind numărul maxim de cereri de rambursare (4) va fi reanalizată, iar modelul orientativ
al contractul de finanțare actualizat în mod corespunzător.
Beneficiarii privati pot opta pentru mecanismul restituirii cheltuielilor eligibile prin cereri de plata
reglementat prin OUG 40/2015 privind gestiunea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020.
Mențiunea cu privire la termenul limită pentru realizarea indicatorului ”creșterea numărului
mediu de salariați”, așa cum apare în modelul standard orientativ al contractului de finanțare, va fi
revizuită. Formularea corectă și completă a termenului de realizare a indicatorului este cea cuprinsă în
capitolul 1.6. ”Indicatori de proiect” din ghidul specific.

Implementare – contractul de finanțare – realizare indicator
Conform Ghidului specific, baza de calcul a cresterii numarului mediu de salariati se raporteaza
Cum se raporteaza cresterea numarului de salariati: la numarul mediu de salariati aferent la nivelul constatat prin situatia financiara aferenta anului fiscal incheiat inainte de depunerea cererii
74. bilantului ultimului an fiscal sau la numarul de salariati existent in cadrul firmei la data de finantare.
depunerii cererii de finantare ?

Implementare – contractul de finanțare – realizare indicator
O adresa din partea Inspectiei Muncii care sa confirme numarul mediu de salariati al fundatiei, pe
O societate comerciala are actiuni detinute in totalitate de o fundatie. In calculul privind anul fiscal anterior, este acceptabila.
stabilirea calitatii de microintreprinderi trebuie sa ia in considerare salariatii fundatiei respective.
Cum se poate face dovada numarului mediu de salariati avand in vedere ca formularul situatiilor In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM75. financiare ale fundatiilor nu are rubrica pentru numar mediu de salariati?.
urilor, cu modificările și completările ulterioare, Art. 8 alin (1), controlul respectării prevederilor
Este acceptabila o adresa de la Agentia Judeteana ptr. Plati si Inspectie Sociala (fosta Directie prezentei legi referitoare la stabilirea numărului mediu anual de salariaţi se exercită de Inspecţia
a Muncii) cu privire la numarul mediu de salariati pe anul anterior in baza informatiilor funizate Muncii, pe baza datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi a evidenţelor proprii.
de catre solicitant?
Implementare – contractul de finanțare – realizare indicator
In Ghidul specific acestei prioritati si in Anexa 4 Grila de evaluare tehnica si financiara se face referinta
Prin loc de munca nou creat, se intelege faptul ca intre angajator si nou angajat sa nu fi existat la numarul mediu de locuri de munca (pastrarea sau cresterea), calculul numarului mediu de salariati
76. raporturi de munca in ultimele 12 luni calendaristice?
realizandu-se anual in baza legii. Calculul numarului mediu anual de salariati nu tine cont de persoana
sau de relatiile contractuale anterioare cu angajatorul.
Implementare – contractul de finanțare – realizare indicator /"mentinerea numarului de salariati", In conditiile in care se opteza pentru pastrarea numarul mediu de salariati inregistrat in exercitiul
financiar anterior depunerii cererii de finantare si nu pentru cresterea numarului mediu de salariati
exista obligatia sa se respecte aceasta conditie de eligibilitate pe tot parcursul procesului de evaluare,
O societate a avut la sfarsitul anului 2015, un numar mediu de salariati de 5 persoane.
In conformitate cu Ghidul Solicitantului, aceasta mentinere a numarului mediu de salariati se vaselecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata
face pe toata perioada de executie a contractului de finantare si de durabilitate a proiectului. Insa, infinală în cadrul contractului de finanțare.
conformitate cu acelasi document mai sus mentionat, solicitantul este obligat sa respecte criteriul deAvand in vedere ca la sfarsitul anului 2015, de dinaintea depunerii CF s-au inregistrat un numar mediu
eligibilitate 4, din sectiunea 3.2. In cadrul acestui criteriu, este mentionat faptul ca:
de salariati egal cu 5, va trebui ca societatea, la finalul exercitiului financiar urmator, adica aferent anului
2016 sa inregistreze un numar mediu de salariati tot egal cu 5.
"Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior Cresterea numarului de salariati care va trebui inregistrat pana la finalul exercitiului financiar aferent
77. depunerii cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul procesului de anului 2016 va fi artificiala si nu va duce la punctarea suplimentara in grila ETF aferent criteriului
evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani “cresterea numarului mediu de salariati”.
de la plata finală în cadrul contractului de finanțare)".
Ca urmare, nu exista obligatia de a avea unnumar mediu de salariati si in perioada ian 2016-sept
2016, dar pana la finalul exercitiului financiar aferent anului 2016 societatea trebuie sa inregistreze un
In prezent, societatea are un numar mediu de 1 salariat, inca din data de 1 ianuarie 2016.
numar mediu de angajati egal cu 5 cat au fost inaintea semnarii CF.
Societatea trebuia sa fi avut acelasi numar mediu de salariati si in perioada ianuarie 2016 septembrie 2016, in conditiile in care ghidul solicitantului a aparut in data de 26 mai 2016, fapt ce a
condus la imposibilitatea mea de a intui aceasta mentinere obligatorie a numarului mediu de
salariati din 2015 pe toata perioada anului depunerii proiectului.

Implementare– contractul de finanțare – realizare indicator
1.
Ghidul specific PI 2.1 face referinta la numarul mediu de salariați nu la numărul de salariați cu
Este posibil ca angajarea de noi salariati sa fie facuta initial in sistem part time iar dupa finalizarea normă întreagă. Calculul numarului mediu de salariati se realizeaza anual conform prevederilor
implementarii proiectului contractele sa fie trecute pe perioada de 8 ore.
legale.
Indiferent dacă beneficiarul isi propune sau nu o creștere a numărului mediu de salariați, pe toată
perioada de evaluare, selecție, contractare a cererii de finanțare, de execuție a contractului de finanțare
și 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare rămâne obligatorie respectarea
criteriului de eligibilitate aplicabil solicitantului (criteriul 4 din secțiunea 3.2 Eligibilitatea solicitantului)
care prevede:
a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii
cererii de finanțare / sau
b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii
cererii de finanțare

78.

Dacă criteriul 4.a) este îndeplinit, atunci criteriul 4.b) nu se aplică. În această situație, devin obligatorii:
- Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior
depunerii cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul procesului de evaluare,
selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata
finală în cadrul contractului de finanțare);
- Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați, dacă proiectul prevede și este
punctat suplimentar (la evaluarea tehnică și financiară) pentru creșterea numărului mediu de salariați.
Dacă criteriul 4.a) nu este îndeplinit, atunci solicitantul trebuie să îndeplinească criteriul 4.b). În
această situație, devin obligatorii:
- Păstrarea a cel puțin unui salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată (condiție de
eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe
perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de
finanțare);
- Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați, dacă proiectul revede și este
punctat suplimentar (la evaluarea tehnică și financiară) pentru creșterea numărului mediu de salariați.
Dacă solicitantul îndeplinește ambele criterii (4.a și 4.b), atunci acestuia îi revin doar obligațiile
aplicabile criteriului 4.a).
Verificarea respectării condițiilor de mai sus se poate face în baza situațiilor financiare anuale și/sau a
Registrului general de evidență a salariaților listat de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES)13 și/sau a
Registrului salariați și/sau Contracte per salariat din ReviSal și/sau a oricărui document relevant în
acest sens.

Implementare – contractul de finanțare – respectarea criteriilor de eligibilitate
Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de
Daca in urma crearii de noi locuri de munca prin proiect, o firma isi pierde stautul definanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de
microintreprindere aceasta mai este eligibila la finantare prin intermediul acestei prioritati?
durabilitate a proiectului, în condițiile stipulate de acesta.
Excepții de la această regulă:
- criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea solicitantului în categoria
microîntreprinderilor, a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de
79.
finanțare, inclusiv
- criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă eligibilă, a cărui respectare este
obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv
- alte criterii menționate în contractul de finanțare.
Deci, pierderea calitatii de microintreprindere ca urmare a angajarii prin proiect, este exceptie.

Implementare – contractul de finantare – realizare indicator
Nerespectarea obiectivului stabilit in cererea de finantare conduce la recuperarea integrala a
In cazul in care, din motive obiective, beneficiarul nu poate sustine numarul de salariati intr- finantarii acordate, conform conditiilor contractului de finantare.
80. unul din cei trei ani ulteriori perioadei de implementare, fiind nevoit sa disponibilizeze o parte
dintre acestia ce se intampla cu finantarea primita ?
Implementare – contractul de finanțare – prelungirea perioadei de
Perioada de implementare de după semnarea contractului poate fi extinsă cel mult până la dublul
Implementare
acestei perioade. Astfel, dacă durata de implementare a activităților prevăzute după semnarea
81.
contractului de finanțare ar fi de 6 luni, aceasta ar mai putea fi extinsă până la maximum 12 luni.
Atribuirea contractelor

82.

In cazul unei firme neplatitoare de TVA, contributia obligatorie este
de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile inclusiv TVA?
83.

A se vedea comunicatul de presă publicat, în data de 9 iunie a.c., de MFE: ”în cel mai scurt timp,
Ministrul Fondurilor Europene va emite un nou ordin care va reglementa regimul juridic al achiziţiilor
efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi care efectuează achiziţii pentru pregătirea sau în
implementarea proiectelor cu finanțare europeană (…) Până la emiterea noului ordin, solicitanții sau
beneficiarii privaţi pot efectua doar achiziţii directe cu respectarea pragurilor din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice (132.519 lei pentru produse şi servicii și 441.730 lei pentru lucrări). Cadrul
legal aplicabil solicitanților/ beneficiarilor privați [OMFE nr.1.120/2013, OMFE nr. 1.191/2014, OMFE
nr. 3.123/2015 și OMFE nr. 427/2016] a fost abrogat implicit prin intrarea în vigoare a Legii nr.
98/2016 privind achizițiile publice, care înlocuiește OUG nr.34/2006 (…) și orice alte prevederi contrare
cuprinse în orice alte acte normative. În acest context, procedurile simplificate aflate în curs de
desfășurare la 26 mai 2016 (data intrării în vigoare a Legii nr.98/2016) se vor derula în continuare
conform prevederilor în vigoare la data inițierii procedurii respective. Precizarea este valabilă și pentru
încheierea contractelor de achiziție, aferente unor proceduri simplificate demarate anterior datei
de 26 mai 2016.”
TVA nedeductibil este eligibil. Ca urmare, in valoarea cheltuielilor eligibile va fi cuprins si TVA
nedeductibil. Deci, minim 10% se va aplica la valoarea totala eligibila, care in acest caz va cuprinde si
TVA.
Totalul eligibil va cuprinde si TVA. Maximul de 200.000 euro va reprezenta 90% din acest total eligibil.

In cazul in care o parte din dotari vor fi aduse din import din spatial UE iar alta din Romania, Toate preturile estimate trebuie sa cuprinda si TVA. Diferenta o veti face daca acest TVA este
pentru dotarile importate, in documentele depuse de beneficiar ( Business plan, Cerere de deductibil sau nu. Daca este nedeductibil, atunci este eligibil si va fi cuprins in valoarea totala
84. finantare, … ) vor fi prezentate preturile estimate ale acestora cu sau fara TVA ?
eligibila.
Achizitia din spatiul UE va rezulta in urma organizarii procedurilor de achizitie si aplicarea
Daca beneficiarul este neplatitor de TVA poate importa dotarile din spatiul UE si apoi sa prevederilor legale. Daca in urma acestora va rezulta o achizitie intracomunitara, facturile primite vor fi
prezinte spre decontare facturi fara TVA ?
cu TVA 0. Orice livrare de bunuri intracomunitara e scutita de taxa. De aceea facturarea
intracomunitara este fara tva, indiferent daca partile sunt platitoare sau nu de TVA. Platirea taxei la
85.
stat se face diferit, conform prevederilor Codului fiscal. Diferenta este ca, daca firma care
achizitioneaza este neplatitoare de TVA, va plati TVA la stat pe care, nefiind platitoare de TVA nu il
poate recupera. Ca atare, TVA este nedeductibil si il va cuprinde in valoare totala eligibila.

86.

Referitor la solicitarea dvs: TVA nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.
Referitor la programul de finantare POR 2.1, as dori sa va intreb daca TVA este eligibila
atat in cazul proiectelor propuse de firme platitoare de TVA, cat si a celor neplatitoare de TVA este incadrata ca nedeductibilă conform legislației naționale în domeniul fiscal și
TVA, in cazul in care acesti solicitanti declara ca nu vor deduce TVA?
nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Cu alte cuvinte, nu depinde de decizia solicitantului de a declara ca va deduce sau nu va
deduce TVA-ul. Este vorba de prevederi legale care incadreaza TVA-ul pentru o anumite achizitie la
TVA nedeductibil, in cazul unei firme inregistrate ca platitoare de TVA.

Pentru un proiect care implica executia de lucrari de constructii ce se supun autorizarii, dar Autorizatia de constructie este document obligatoriu pe care solicitantul trebuie sa-l prezinte in
87. care au fost incluse integral pe cheltuieli neeligibile din faza de scriere a proiectului, este faza de precontractare indiferent daca este sau nu cheltuiala eligibila.
necesar ca la contractare sa fie depusa autorizatia de construire?
In solicitarea de oferte de pret pentru diferite echipamente care se achizitioneaza prin Fundamentarea bugetului inainte de depunerea cererii de finantare se poate face prin oferte de
proiect (pentru a fundamenta costurile investitiei, inainte de depunerea cererii de finantare), pret/ cataloage/ web- site-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de piata, orice document anexat care
beneficiarul este obligat sa respecte anumite specificatii concrete, general valabile, conform sa sustina pretul inclusiv in buget (cel putin 3 surse verificabile). In perioada de implementare a
88. prevederilor ghidului aferent submasurii 2.1.A? Ex: termen de garantie, termen de proiectului, trebuie sa aveti in vedere si specificatiile concrete (ex. termen de livrare, termen de
livrare, etc.
garantie) pentru un echipament cand aplicati procedura de achizitii.
89. Cum se prezinta ofertele dotarilor din import care sunt in alta limba in Cererea de finantare ?

Vor fi traduse in limba romana.

In cazul ofertelor solicitate pentru fundamentarea bugetului , avand in vedere faptul ca bugetul Se poate transforma pretul ofertelor primite din alte monede la orice curs, chiar din luna emiterii
proiectului trebui exprimat in lei, ce curs pot se poate utiliza la realizarea conversiei din dolari in lei. ofertelor (bugetul se va constui in lei). Apoi ,dupa realizarea constructiei bugetului trebuie verificata
90. La conversia preturilor exprimate in euro se poate utiliza cursul inforeuro valabil la data lansarii incadrarea acestuia in minim 25.000 euro la data lansarii apelului de proiecte. Trebuie facuta o
apelului de proiecte?
estimare a cursului din luna in care se previzioneaza semnarea contractul pentru a nu depasi valoarea
solicitata de maxim 200.000 euro prin regula de minimis.
Cum se fundamenteaza oferta de pret prin furnizarea "websiteurilor" ? (oferind un link catre produsulSe poate face un print-screen dupa pagina web unde se afla produsul dorit, cu vizualizarea pretului si
91. dorit sau doar numele siteului ? )
furnizorului
92.

Ce presupune “ orice alte surse “ in cazul fundamentarii ofertelor de pret ?

Se refera la orice alte surse identificabile prin numele furnizorului, produsul cu caracteristicile tehnice
generale ale acestuia si pretul aferent (cum ar fi, de exemplu, cataloage).

In calculul bugetului proiectului se vor mentiona ca si preturi per produs cel mai mic pret din cele 3Decizia de a utiliza una dintre oferte/surse pentru fundamentarea bugetului, sectiunea respectiva,
93. oferte de pret atasate la cererea de finantare sau o medie a acestora, sau pretul ofertei carerevine solicitantului. Se poate lua in calcul oricare din preturile analizate in cadrul celor 3 oferte/surse,
corespunde cel mai ai bine din punct de vedere ethnic?
conditia este ca acestea sa fundamenteze pretul.
Pentru achizitionarea anumitor echipamente, POR are prevazuta o lista de preturi maximale Nu este prevazuta o lista de preturi maximale dar, in conformitate cu Anexa 4 -Grila de evaluare
tehnico-finaciara, este recomandat sa anexati la dosarul cererii de finantare 3 oferte pentru bunurile
94. pe care se poate merge ca in cazul altor programe existente in momentul de fata ?
achizitionate.
Cum se calculeaza valoarea eligibila a unui proiect p r i n care s e solicita ajutorul 90%* valoarea eligibila a proiectului = 200.000 euro;
Suma de 200.000 euro reprezinta 90% din valoarea totala eligibila;
95. financiar de maxim 200.000 euro?
In acest caz, valoarea totala eligibila ar fi de 222.222 euro.
Sursele regenerabile de energie ( exemplu panouri solare ), trebuie sa asigure energia electricaSursele regenerabile de energie trebuie sa asigure energia electrica pentru eficientizarea activitatilor
96. pentru intreg procesul de productie pentru a fi considerate eligibile si a fi punctate sau este suficientpentru care s-a solicitat finantare. Daca obiectivul cererii de finantare are in vedere eficientizarea
daca cel putin o parte din productie este sustinuta astfel ?
intregului proces de productie, atunci achizitia panourilor solare va acoperi aceasta nevoie identificata.
In cazul unui proiect ce prevede achizitionarea de utilaje de constructii se pot Panourile solare se incadreaza la surse regenerabile (surse alternative de energie, utilizate la
achizitiona si panouri solare ce vor fi montate pe cladirea aferenta depozitarii echipamentelor? producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice. Prin urmare, se
pot achizitiona daca se incadreaza in aceasta categorie. Ar trebui insa verificat daca pentru
97.
instalarea acestora nu este necesara autorizatie de construire. Pentru a clarifica aceasta
problema, este indicata adresarea unei intrebari oficiale la autoritatile competente.

Se considera productia de peleti ca parte din surse regenerabile (respectiv biomasa)? Deseul obtinut este rumegusul. Faptul ca se achizitioneaza un echipament care transforma
In proiect proiect este vorba despre modernizarea unei fabrici de mobila prin dotare rumegusul in peleti, va permite punctarea la criteriul 3.1 C-" minimizarea la sursa a deseurilor generate.
echipamente. Se va achizitiona si un echipament numit presa hidraulica de brichetat. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor".
Rumegusul care rezulta din procesul de fabricatie se va presa si se vor obtine peleti.
Dar, consideram ca acest echipament nu se incadreaza in categoria celor eligibile de la investitii in
active corporale, respectiv echipamente/ instalatii/...., sisteme care utilizeaza surse regenerabile de
98.
energie pentru masura de eficientizare a activitatii, ci tine partial de masurile de gestiune a deseurtilor
si de pastrare a calitatii mediului inconjurator. Aceasta activitate de realizare peleti este pe un alt cod
CAEN, decat cel de producere mobila.
Un solicitant care isi desfasoara activitatea atat in sectoare/ domenii neeligibile, asa cum Se tine evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru proiect.
sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finantare pentru domeniile de
99. activitate eligibile, cu conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea
evidentei acestor activitati. Nu intelegem foarte bine la ce se refera acest aspect, la
depunere/ monitorizare se vor urmari strict veniturile pe codul CAEN pe care se aplica?
Sunt eligibile cheltuielile cu construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare
Cheltuielile
aferente
realizarii
de constructii
pentru
sediu
servicii.
intreprindere si loc de garare utilaje sunt eligibile pe codurile CAEN de tip 41.., 42.., 43? Nu sunt eligibile cheltuielile pentru sedii sau locurile de garare daca spatiile respective nu reprezinta
100.
locul unde se desfasoara activitatea de productie sau prestare servicii pentru care se solicita finantare.
In cazul unei firme al carei numar mediu de angajati in 2015 este 4, iar din martie 2016, pana Pentru a indeplini conditia de eligibilitate in privinta angajatilor solicitantul poate indeplini unul din
in prezent au existat fluctuatii negative in structura personalului.
criteriile a si b de mai jos:
A) Este eligibila desi la data depunerii Cererii de finantare ar avea un numar de angajati cu a. A inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal
norma intreaga mai mic decat 4 (existand totusi posibilitatea viitoare a unor noi angajari )?
2015. Devine obligatorie pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in
exercitiul financiar 2015 (cel anterior depunerii cererii de finantare). Aceasta conditie de eligibilitate va
fi aplicata pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de
B)
In
ce
conditii
poate
fi
eligibila
in
acest
caz?
101.
durabilitate a investitiei , respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului de finantare.
b. Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii
cererii de finantare. In acest caz este obligat sa pastreze salariatul cu norma intreaga pe tot parcursul
procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de durabilitate a investitiei,
respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului.
In cazul in care o persoana fizica este actionar unic intr-o firma si cu 50% in alta firma si A. In privinta controlului unei firme de catre o persoana fizica, in principiu 50% nu ar fi suficient sa se
administrator in ambele firme:
demonstreze ca persoana fizica respectiva detine controlul sau pozitia dominanta in firma. Depinde
A) In ce conditii ambele firme pot depune cerere de finantare in cadrul acestui Apel ?
cine detine cealalta jumatate (50%) si ce prevederi exista in actul constitutiv (pentru verificarea unuia
102. B) Se cumuleaza indicatorii economici ai ambelor firme in momentul calculului Ratei de dintre raporturile mentionate anterior).
solvabilitate generala si al Ratei de rentabilitate financiara ?
B. In macheta se introduc datele intreprinderii solicitante. Macheta calculeaza automat
indicatorii economici.
Achizitionarea si montarea pe cladirea sediului in care se va implementa proiectul a Consideram ca este bine sa aduceti si justificarea de la autoritatea competenta.
unor panouri fotovoltaice independente (off-grid) nu necesita autorizatie de construire (conform
proiectului de montaj al firmei furnizoare).
103. Cum vom justifica in proiect acest aspect? Vom explica in planul de afaceri ca nu este
necesara autorizatia de construire? Sau se va solicita un document de la o autoritate in
domeniu?

Se poate depune un proiect care vizeaza achizitie de echipamente si acestea sa fie Daca proiectul vizeaza realizarea unui punct de lucru nou sau o activitate noua, atunci se poate
depozitate pe un teren gol, urmand a se ridica o constructie din resurse proprii, pe viitor? accepta utilizarea terenului gol, urmand ca pana la finalizarea proiectului activitatea dezvoltata prin
proiect sa fie avizata la locul de implementare, adica la locul de garare.
104.

Daca prin proiect se dezvolta o activitate existenta, atunci codul CAEN trebuie sa fie avizat la locul
de implementare, respectiv locul de garare la data depunerii CF. In acest caz, trebuie sa
verificati daca puteti obtine avizare pe locul de garare pe care nu exista constructie.

Intreprinderea a inregistrat in 2015 un numar mediu de salariati de
Conform ghidului solicitantului pentru PI 2.1 A Microintreprinderi criteriile de eligibilitate sunt
4. In mai 2016 din intreprindere au plecat 2 angajati si astfel au ramas 2. Intreprinderea a deschis urmatoarele:
un proces de recrutare dar pana in iulie 2016, in momentul depunerii cererii de finantare pentru a. Solicitantul inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal 2015. Devine
POR
obligatorie pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul
2.1A nu s-au gasit alti doi sau mai multi angajati compatibili posturilor vacante. Astfel, la depunerea financiar 2015 (cel anterior depunerii cererii de finantare). Aceasta conditie de eligibilitate va fi aplicata
cererii de finantare (iulie
pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de durabilitate a
2016) intreprinderea are 2 angajati cu norma intreaga, deci mai putin decat numarul mediu de 4 investitiei, respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului de finantare
angajati inregistrat in 2015. Dupa depunerea cererii este posibil ca intreprinderea sa gaseasca si sa SAU
angajeze un numar chiar si mai mare de 2 angajati astfel incat, la
b. Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii
sfarsitul
anului
2016,
numarul
mediu
de
angajati
pentru
anul
2016
sa
fie
de
cel
putin
4.
In
cererii de finantare. In acest caz este obligat sa pastreze salariatul cu norma intreaga pe tot parcursul
105.
acest caz se indeplinesc criteriile de eligibilitate?
procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de durabilitate a investitiei,
respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului.
Daca in grila de evaluare tehnica si financiara solicitantul a primit punctaj pentru ca si-a stabilit ca
tinta cresterea numarului de salariati ca urmare a realizarii investitiei va trebui sa atinga aceasta tinta
(este valabil atat pentru criteriul a cat criteriul b).
Avand in vedere ca aveti numar mediu de salariati cel putin 1 in anul inainte de depunerea CF, atunci
obligatoriu trebuie sa mergeti pe varianta a (prezentata anterior).
La data depunerii cererii de finantare, intreprinderea trebuie sa aiba
La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil
codul CAEN pentru care va depune cererea de finantare inclus in lista de CAEN-uri din (clasa CAEN) vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate (conform certificatului constatator
106. Actul constitutiv al intreprinderii ? (acest cod CAEN reprezinta o activitate pe care ORC), indiferent daca aceasta reprezinta activitatea principala sau secudara a intreprinderii.
intreprinderea nu o desfasoara momentan ).
Pentru un proiect care implica doar achizitia de echipamente intr-un domeniu de activitate nou Daca solicitantul activeaza intr-un domeniu de activitate nou ca urmare a realizarii investitiei se
107. pentru firma, fara constructii, este obligatoriu ca firma sa aiba domeniul de activitate declarat si va angaja ca pana la finalizarea investitiei sa inregistreze clasa CAEN vizata de investitie la
autorizat la locul de implementare al proiectului la data depunerii cererii de finantare?
locul de implementare.
Pentru cheltuielile neeligibile incluse in bugetul proiectului (inca din faza de scriere a OI verifica achizitiile incadrate la cheltuieli eligibile. Referitor la cheltuielile neeligibile, se va
verifica respectarea prevederilor legale pentru acele proceduri care cuprind parte eligibila si parte
108 proiectului) este necesara respectarea legislatiei in vigoare pentru achizitii?
neeligibila. Acele achizitii care vizeaza 100% cheltuieli neeligibile nu se verifica de catre OI POR.
Conform instrucțiunilor de completare a Cererii de finanțare -Accesibilitate persoane cu Corelarea cu bugetul proiectului, acolo unde este posibila, se poate realiza prin mentionarea
dizabilități - Specificați în clar dacă proiectul prevede măsuri de adaptare a infrastructurii, costurilor aferente masurilor de accesibilizare a echipamentelor etc., la sectiunea din cererea de
inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu finantare referitoare la principiile orizontale. Cheltuiala data ca exemplu ar putea fi incadrata la
109 dizabilităţi, altele decât măsuri de conformare cu obligațiile legale în acest domeniu. Dacă da, „Dotari”, iar valoarea inclusa in totalitate la neeligibile. Campul „Justificare” poate contine detalii cu
detaliați în ce constau aceste măsuri. Corelați informațiile furnizate cu descrierea investiției privire la necesitatea efectuarii acestei cheltuieli, dupa cum si corelarea cu sectiunile relevante din
din secțiunile relevante ale cererii de finanțare și ale planului de afaceri, precum și cu cererea de finantare.
bugetul proiectului (prin identificarea corespunzătoare a costurilor aferente acestor măsuri).

Conform instrucțiunilor de completare a Cererii de finanțare, fiecărei subactivități Nu este obligatoriu ca fiecare subactivitate sa aiba asociate anumite costuri. Definirea unei
desfășurate îi va fi asociată o cheltuială bugetară. Întrucât activitățile de marketing sunt subactivitati este, insa, obligatorie pentru introducerea unei cheltuieli.
prevăzute în modelul de Plan de Afaceri, secțiunea 4. Strategia de Marketing și punctate în
110. grila ETF la la criteriul 2.6 punctul c – Strategia de Marketing este realizabilă (identifică Masurile de promovare a investitiei, dupa realizarea acesteia, pot sa fie descrise si detaliate
instrumente adecvate și eficiente) în condițiile resurelor disponibile, vă rog să îmi spuneți în doar in cadrul planului de afaceri.
care Categorie/Subcategorie din buget se vor putea include cheltuielile de marketing (chiar
dacă acestea sunt neeligibile).
Devizul general al lucrarilor de constructii trebuie sa cuprinda detaliat cantitate , pret pe fiecarePentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții, Devizul general pentru proiectele de
material in parte , cat si manopera, sau este suficient sa fie estimat in costuri pe metru patrat?
lucrări se elaboreaza în conformitate cu legislația în vigoare: HG 28/2008 privind aprobarea
Pentru. punctaj sunt necesare 3 oferte ?
conţinutului-cadru al 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.
In acest sens, Anexa Nr. 4 METODOLOGIA din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investitii şi lucrări de interventii, prevede: in cadrul CAPITOLULUI C, Structura
devizului pe obiect, Art. 12 Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ,
pe baza cantitătilor de lucrări şi a preturilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrărilor de interventii. Art. 13 Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare - studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de interventii se reface avându-se în vedere cantitătile
111.
de lucrări rezultate la faza de proiect de executie şi preturile unitare rezultate în urma aplicării
procedurilor de achizitie publică.
În cazul costurilor cu lucrări de construcție, fundamentarea se poate realiza în baza devizului și a listelor
de cantități. In legatura cu listele de cantitati de la documentatiile tehnice, conform ghidului este necesar
devizul general. Puteti insa fundamenta valorile din devizul general daca aveti liste de cantitati (adica
documentatie tehnico-economica). In acest fel investitia va fi mai credibila/ fundamentata in etapa de
evaluare tehnico-financiara.
Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ websiteuri, orice alte surse verificabile (cel putin 3 surse). Nu sunt obligatorii 3 oferte de preț, ci utilizarea a cel
puțin 3 surse.

