Nr crt Tema
Aspect Întrebare
Expeditor
1 Ajutor de Regula Este posibila aplicarea unui proiect pe 2 linii de finantare? Ex. Pentru crearea unei unitati de cazare, proiectul sa fie implementat pe Bogdan
minimis de cumul linia de finantare 2.1. Microintreprinderi (200.000 euro) iar diferenta pana la valoarea totala a proiectului pe axa prioritara 7 –
Cimpeanu
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului?

Raspuns
Da, cu respectarea tuturor conditiilor si regulilor de cumul al ajutoarelor de minimis si de stat. Totusi, in
cazul dvs., subliniem faptul ca, in cadrul AP 7, sunt eligibile doar unităţile administrativ-teritoriale
(autorităţi ale administraţiei publice locale), precum și parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale
(autorităţi ale administraţiei publice locale).

2

Eligibilitat TVA
e
cheltuieli

Va rugam sa mentionati daca TVA este eligibil si cat trebuie sa fie valoarea maxima a proiectului (unitate de cazare) in situatia in
care TVA este neeligibil.

Bogdan
Cimpeanu

Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.
Prevederile referitoare la valoarea eligibila minima si maxima a proiectului vor fi clarificate in varianta
finala a ghidului solicitantului.

3

Eligibilitat Cel putin Criteriul "Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un
e
un
angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de
solicitant angajat finanțare". Microintreprinderile care nu au avut angajati in anul fiscal precedent sunt excluse de la finantare?

Bogdan
Cimpeanu

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

4

Eligibilitat Cel putin Cerința ca societatea să aibă un istoric de un an fiscal este restrictivă și este în contradicție cu însăși enunțul programului
e
un an
"încurajarea creării de noi întreprinderi"
solicitant fiscal

Gabriel Manea Axa prioritară 2 va sprijini IMM cu o vechime de cel puțin 1 an fiscal integral. Prin POR nu sunt finanțate
start-up-uri. Crearea de întreprinderi va fi sprijinită prin Programul Operational Capital Uman (POCU)
gestionat de către Ministerul Fondurilor Europene.
Menționăm că prioritatea de investiții 2.1 se va adresa, printr-un apel de proiecte distinct,
incubatoarelor şi acceleratoarele de afaceri, din mediul urban și rural(2.1. b). Rolul incubatorului de
afaceri este de a crea un mediu favorabil , sustenabil, pentru întreprinderile mici şi mijlocii nou înfiinţate
şi cele inovative stimulându-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să supravieţuiască şi
să crească în perioada de început.
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

codurile CAEN eligibile nu acorda sanse egale de aplicare tuturor potentialilor aplicanti din diverse activitati. Sugestie - introducere Gabriel
96xx, 62xx, 56xx, 7022 "Consultanta in afaceri si management ", 6920 - Äctivitati de contabilitate , expertiza si audit"
Berbecaru,
Violeta
Nanescu
Evaluare Comple Criteriul 4. – complementaritatea - Sugestie : este necesara a se puncta si capacitatea financiara a beneficiarului dar si
Gabriel
tehnica si mentarit complementaritatea , inclusiv prin prisma experientei anterioare de atragere de surse de finantare nerambursabile NU exclusiv
Berbecaru,
financiara ate
pentru sine ci si pentru alti beneficiari, pe fondul realizarii/implementarii de proiecte de finantare nerambursabile
Violeta
Nanescu

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

7

Evaluare Concentr Criteriul 5.1. din grila de evaluare tehnica /financiara este in contrast total cu punctajul general si favorizeaza zonele turistice
tehnica si are
financiara strategic
a

Gabriel
Berbecaru,
Violeta
Nanescu

În conformitate cu POR 2014-2020, se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect
în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul AP 7 "Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului".
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Evaluare Producti S-a renuntat la criteriul conform caruia , la aproximativ 33.000 eur finantare, beneficiarul se obliga sa creeze un post de lucru tehnica si vitatea angajare personal cu norma intreaga si ghidul current face referire la "cresterea productivitatii muncii". Observatie - utilizarea
financiara muncii productivitatii muncii in evaluare poate genera temeri din partea potentialilor agenti economici, din randul microintreprinderilor, in
a aplica pentru finantare

Gabriel
Berbecaru,
Violeta
Nanescu

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Criteriul 2.3.b si 2.3.c nu au suport si sunt contrare realitatii si celorlalte criterii, cum e vorba de acel criteriu de apreciere a
productivitatii. Sugestie: A se renunta la aprecierea prin prisma rezultatului financiar. Rezultatul din exploatare - 5 pct, lipsa
rezultatului pozitiv din exploatare dar prezenta rezultatului total pozitiv (influentat de activ. financiara sau chiar extraordinara) 0.00 pct

Gabriel
Berbecaru,
Violeta
Nanescu

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Rezultat pozitiv din activitatea de exploatare trebuie punctat, prezenta pierderii per total activitate fiind conditie de eligibilitate , si Gabriel
punctata cu 0.00pct la acest criteriu
Berbecaru,
Violeta
Nanescu

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Eligibilitat Forme
Propunere - întreprinderile individuale, constituite în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, care se
e
de
încadrează în categoria microîntreprinderilor, să fie solicitanți eligibili
solicitant constitui
re

6

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Balogh Ferencz În conformitate cu Decizia nr. 3/10.09.2015 a Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020, privind
aprobarea metodologiei și a criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară a proiectelor,
pentru prioritatea de investiții 2.1.A, solicitantul eligibil este societatea comercială sau societatea
cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Întreprinderile individuale nu sunt
considerate eligibile.

12

Evaluare Format Pentru o evaluare uniformă a proiectelor, la capitolul – Analiza financiară, considerăm foarte utilă, elaborarea de către Autoritatea Maria Ostrovat Ghidul solicitantului va contine un model standard pentru completarea planului de afaceri, inclusiv a
tehnica si proiectii de Management, a unui program similar cu cel da la PNDR ( anexat)
proiectiilor financiare solicitate.
financiara financiar
e
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Va rugam sa precizati motivul selectarii in Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile la ghidul specific Apelul de proiecte
Adelia
2.1.A/2015 - Microîntreprinderi doar a unor coduri CAEN din cadrul nomenclatorului privind Clasificarea activităţilor din economia Morosan
naţională – CAEN. Consideram necesara completarea acestei anexe cu reflectarea completa a codurilor CAEN corelate cu sectoarele
de activitate propuse pentru promovare prin STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE 2014 – 2020, respectiv: 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.

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Societatea noastra a depus un proiect la ultima licitatie de proiecte pe masura 4.3 din vechiul POR, proiect declarat eligibil in prima Andrei Hura
faza a evaluarii, dar care nu s-a mai incadrat in bugetul alocat acelui apel. Era un proiect ce viza clasa CAEN 1812 Alte activitati de
tiparire. Am observat cu dezamagire lipsa acestei cod CAEN din lista activitatilor eligibile in actuala varianta a prezentului ghid. Near interesa posibilitatea adaugarii acestei clase CAEN la activitatile eligibile in varianta finala a ghidului.

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Ajutor de Regula In cazul unui solicitant care a semnat un contract de finantare in cursul anul 2012 in cadrul POR 4.3 data acordarii ajutorului de
minimis de cumul minimis se considera a fi data la care intra in vigoare contractul de finantare sau data la care este estimata finalizarea procesului de
implementare asumat prin cererea de finantare.
Eligibilitat Cel putin Conditie de eligibilitate : a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal . Apreciem ca a se impune ca
e
un
de la 01.01.2014 la 31.12.2014 , aceasta fiind perioada unui an fiscal , este incorect deoarece totul trebuie raportat la numarul
solicitant angajat mediu de salariati cu norma intreaga , productivitatea muncii , calculandu-se, de altfel, ca raport intre CA si numarul mediu de
salariati. Spre exemplificare : o companie poate avea in luna 12.2014 , 12 salariati , care au lucrat luna luna decembrie intreaga si
avem nr mediu 1 salariat, nr. efectivi – 12 salariati.
Eligibilitat Coduri
Sunt eligibile /sustinute prin punctaj coduri CAEN de neabordat /neaplicat pentru care dimensiunile unei microintreprinderi (<=9
e
CAEN
salariati si resurse financiare rapoartate la activitate si dimensiuni companie) sunt reduse . Mai mult, nu regasim coduri CAEN pe
solicitant eligibile activitati chiar realizabile si este limitat accesul la finantare pentru foarte multe coduri CAEN cu productivitate sporita . Sugestie:
Rugam a permite accesul la finantare pentru majoritatea codurilor caen, cu exceptii firesti, cum sunt sip e alte programe , respectiv,
piscicultura, agvacultura, etc. Acordati sanse egale de aplicare tuturor microintreprinderilor. Ca si exemplificare : fabricarea de nave
spatiale – cod CAEN 3030, fabricarea de furnale , etc

16

17

Doru
Chiojdeanu

Data acordarii ajutorului de minimis reprezinta data la care a intrat in vigoare contractul de finantare.

Gabriel
Berbecaru

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Gabriel
Berbecaru

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

18

Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Nu se acorda punctaj sporit codurilor caen specifice domeniului IT iar eligiblitatea pentru aceste coduri este limitata . De exemplu , Gabriel
codul caen 6201 – soft la comanda nici macar u este eligibil, desi se stie prea bine faptul ca domeniul IT are o rata de crestere
Berbecaru
absulut spectaculoasa si cu productivitate ridicata , productivitatea fiind un indicator prins in criteriile de evaluare. Sugestie : a se
introduce ca si eligibilitate coduri CAEN specifice IT si a se puncta corespunzator .Sunt coduri caen gen 9319- activitati sportive ,
9321 – balciuri si parcuri de distractie cu punctaj maxim din acest pct de vedere si It –ul are un punctaj redus, mai mult, cum
prezentam anterior, unele coduri, de baza, specifice domeniului IT nici macar nu sunt eligibile. acces la finanțare și pentru activități
de servicii de altă natură decât cele indicate și aplicarea tratamentului egal. Serviciile de consultanță 7022 nu sunt eligibile însă sunt
servicii de arhitectură.

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
Domeniul IT este identificat în POR prin următoarele CAEN-uri: 26xx, 582x, 631x şi 951x. Pe lângă
acestea, menţionăm că domeniul IT are alocată şi o întreagă axă prioritară în cadrul Programului
Operaţional Competitivitate.

19

Evaluare Comple Rugam a se puncta solicitantii pentru experienta in administrarea de finantari din fonduri publice , nu doar beneficierea de finantari Gabriel
tehnica si mentarit din fonduri publice. ( a se vedea criteriul 4.1.)
Berbecaru
financiara ate

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

20

Evaluare Concentr Rugam a nu puncta suplimentar domeniul – turism ( a se vedea criteriul 5.1. ) . Nu este egalitate de sanse, nu este un program
tehnica si are
destinat turismului si exista necorelari cu activitatile eligibile – activitate industrial in zona turistica nu apreciez ca e tocmai corelat
financiara strategic acest aspect. Se evidentiaza lipsa tratametului egal in evaluare si prezenta unor necorelari.
a

Gabriel
Berbecaru

În conformitate cu POR 2014-2020, se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect
în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul AP 7 "Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului".

21

Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Gabriel
Berbecaru

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Rugam a se renunta la punctarea soicitantului care a inregistrat profit din activitati financiare. Nu este relevant. Trebuie punctata
activitatea de exploatare si nu cea financiara.
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Solicitare privind introducerea în Lista domeniilor de activitate eligibile – Anexa 2 la Ghidul Solicitantului, a codurilor CAEN 8622 –
Activități de asistență medicală specializată și 8623 – Activități de asistență stomatologică, reprezentative pentru domeniul
Sănătate.

23

Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Conform SNC, serviciile medicale sunt considerate ”sector de viitor”. Se vor introduce în ghidul specific final?

24

Eligibilitat Cel putin ”O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2015, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014,
e
un
să fi avut cel puțin un angajat cu normă întreagă în această perioadă și să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă la data
solicitant angajat depunerii cererii de finanțare”. Dacă firma a avut 4 angajați cu jumătate de normă în 2014, respectiv un număr mediu de 2 angajați
la decmebrie 2014, de ce nu este eligibilă?
Depunere Anexe
Cererea de finantare va fi cea publicata la Ghidul general POR?
CF

Alin Vancea
Alina Delia
Morariu
Mihai
Baiceanu

Da. Cererea de Finanțare este Anexa 10.6 la “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a
fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”. Cererea de finanțare se completează
și se depune în conformitate cu prevederile din secțiunea 7 a Ghidului general.

26

Depunere Evaluare Ce perioada de analiza a proiectelor va fi de la depunerea acestora in circuit?
CF
selectie

Mihai
Baiceanu

Ghidul specific va contine detalii in acest sens.
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Depunere Modalita
CF
te de
depuner
e
Depunere Redepun
CF
ere CF
Eligibilitat TVA
e
cheltuieli

Care va fi modalitatea finala de depunere a proiectelor pentru aceasta masura (on line sau direct la agentie)?

Mihai
Baiceanu

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare se va stabili la momentul lansarii apelului de proiecte
prin ghidul specific (in functie de disponibilitatea sistemului electronic). Se va preciza o singură
modalitate de depunere.

In cazul in care din varii motive un proiect este respins, se poate reface conform celor mentionate de „autoritatea contractanta” si
sa se depuna inca o data spre verificare/aprobare?
Tva-ul este eligibil?

Mihai
Baiceanu
Mihai
Baiceanu

Cerere de finantare respinsa poate fi corectata/ imbunatatita si redepusa in cadrul unui apel de proiecte
ulterior.
Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.

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/ sala de evenimente este parte integranta din hotel/ structura de cazare,
investitia asupra acestuia poate fi considerata eligibila.
Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.
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28
29

Carmen
HERGHELEGIU
Fulvia
Dumitreanu
Alin Vancea

30

Eligibilitat Investitii Constructia unui restaurant/salii de evenimente este eligibila prin aceasta masura sau doar printr-un proiect integrat cu Hotel si
e proiect eligibile Restaurant?

Mihai
Baiceanu
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Eligibilitat Autorizar Daca o firma doreste sa depuna un proiect pt. un cod caen eligibil din lista anexei 2, dar nu presteaza aceasta activitate in prezent,
e
e cod
decat dupa implementare proiectului, se poate? Trebui sa aiba acel cod caen in statut si sa fie activat?
solicitant CAEN

Mihai
Baiceanu

32

Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Mihai
Baiceanu

33

Eligibilitat Contribu Care este cota de participare la cheltuielile eligibile a unui beneficiar prin aceasta masura? Cheltuielile sunt eligibile in proportie de Mihai
e
tie
100% identic EX. POR 4.3.?;
Baiceanu
solicitant proprie
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Eligibilitat Proprieta In cazul in care terenul folosit de beneficiar este utilizat conform unui contract de comodat/inchiriere comodat si dorim sa
Mihai
e
te
construim o hala de productie/servicii, se poate depune proiect prin aceasta masura? deoarece la pct.ul 3.2.5, este mentionat ca pt Baiceanu
solicitant
constructie terenul sa fie propietate, concesiune sau drept de superficie...

La publicarea formei finale a ghidului mai sus mentionat, Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile, se poate modifica prin
introducerea si altor coduri CAEN, precum ( azil de batrani, transporturi rutiere de marfuri, catering, restaurant, prelucrare lemn
1610, etc/) sau raman doar cele publicate la prezenta data?

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă.
Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2.,
dedicata IMM-urilor din domenii competitive.
Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă.
Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2.,
dedicata IMM-urilor din domenii competitive.
Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Lista domeniilor CAEN poate fi modificată, dar majoritatea domeniile propuse de dvs nu se vor regăsi din
diverse motive: regulamentul de ajutor de minimis interzice sau limitează lista domeniilor, nu se mai
acceptă de către UE institutionalizarea personelor, ci se doreşte ca acestea să traiască într-un mediu cât
mai aproape de cel familial etc
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a
investiției, in limita de minimis - valoarea maximă a ajutorului 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) este de 200.000 de euro.
Solicitantul eligibil trebuie sa detina dreptul de executie a lucrarilor de construire.
În conformitate cu prevederile legii 50/1991, dreptul de execuție a lucrărilor de construire reprezintă
dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obține, potrivit legii, din
partea autorității competente, autorizația de construire/desființare.
Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai
pentru construcții cu caracter provizoriu și cu acordul expres al proprietarului de drept
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Implemen Durabilit Cu privire la pct.ul 1.6.”indicatorii de proiect” : In cazul in care o societate comerciala care primeste o finantare si peste 1 an sau 2
tare
atea
de la implementare, nu mai functioneaza din varii motive, va trebui sa restituie finantarea primita?
investitie
i
Implemen Economii Ce se intampla cu banii care sunt alocatii contractelor de finantare pentru proiectele castigate si ne implementate? In anii trecuti,
tare
proiecte cum bine cunoastem, s-au semnat contracte, teoretic s-au epuizat fondurile dar practic NU, deoarece, beneficiarii nu au avut
reziliate „puterea/forta” sa le duca la bun final (implementeze).

Mihai
Baiceanu

Da.

Mihai
Baiceanu

Economiile obtinute din implementarea proiectelor pot fi utilizate, spre exeplu, pentru finantarea
proiectelor din listele de rezerva, daca este cazul, ori pentru organizarea unor noi apeluri de proiecte.

Implemen Producti Cu privire la pct.ul 1.6.”indicatorii de proiect” : In cazul in care o societate comerciala prin planul de afaceri creeaza si mentine cele
tare
vitatea 2 locuri de munca nou create, dar cifra de afaceri este in scadere, profitul la fel, va trebui sa restituie finantarea primita?
muncii
Eligibilitat Incadrar In legatura cu eligibiltatea solicitantului: daca o microintreprindere este legata de o intreprindere mica sau mijlocie, aceasta se mai
e
e IMM
incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili pentru Apelul 2.1? Ex: societatea B (intreprindere mica, 20 angajati) detine 51% din
solicitant
actiunile societatii A (solicitant - microintreprindere 1 angajat) => numar cumulat de angajati >9, chiar daca intreprinderea
solicitanta are un singur angajat. Va rugam sa ne clarificati aceasta situatie.

Mihai
Baiceanu

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.
Incadrarea unei intreprinderi in categoria "microintreprinderilor" se face abia dupa cumularea datelor
(numar mediu de salariati, active totale/cifra de afaceri) aferente tuturor intreprinderilor legate si
partenere. In cazul de fata, la numarul mediu de salariati ai societatii A se va adauga, in proportie de
100%, cel al societatii B (de care A este legata), rezultand un numar mai mare de 9. Deci, societatea A nu
poate fi incadrata in categoria microintreprinderilor.
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Eligibilitat Incadrar Criteriile de evaluare tehnico-financiare referitoare la productivitatea muncii, profit, flux de numerar etc se aplica la nivelul
e
e IMM
intreprinderii solicitante sau la nivelul intreprinderii unice? Mai exact, daca o microinreprindere este legata, criteriile mentionate
solicitant
anterior se aplica pentru toate intreprinderile legate?

Andreea
Kohalmi

Criteriile de evaluare tehnica si financiara se aplica doar intreprinderii solicitante.
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Evaluare Concentr Referitor la criteriul de evaluare 5.2, un proiect este eligibil daca este implementat in Bucuresti sau Tulcea, conditie in care doar ar
tehnica si are
pierde punctaj?
financiara strategic
a

Andreea
Kohalmi

Nu. Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor
in perioada 2014-2020, alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov va fi utilizata printr-un
instrument financiar, in cadrul prioritatii 2.2.
Pentru ITI Delta Dunarii (inclusiv Tulcea) va fi organizat un apel de proiecte dedicat.
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Evaluare Concentr In legatura cu criteriul de evaluare 5.1, ce fel de intreprindere unica poate obtine punctajul maxim, in conditiile in care, conform
Andreea
tehnica si are
datelor disponibile pe siteul MDRAP, exista 34 de statiuni balenoclimaterice, iar nici una dintre ele nu este resedinta de judet? OUG Kohalmi
financiara strategic 109/2000 reglementeaza cadrul legal referitor la incadrarea unei statiuni turistice in categoria celor balneare, climatice si
a
balneoclimaterice, insa, nu exista o lista publica a acestor localitati. In acest sens, va solicitam anexarea la Ghidul Solicitantului a
unei liste a acestor localitati. Mai mult, pentru a obtine punctajul maxim, o intreprindere unica ce isi desfasoara activitatea in unul
din domeniile de activitate punctate cu valoarea maxima, respectiv clasele 13-33 din Strategia Nationala de Competitivitate, ar fi
obligata sa aiba drept locatie de implementare o statiune turistica balneoclimaterica - resedinta de judet. Criteriul de evaluare are
sens in conditiile in care este legat de o activitate turistica, insa pentru societati care activeaza in domeniul industriei, de ce
considerati ca este important ca acestea sa isi desfasoare activitatea intr-o statiune turistica?

Grila de evaluare tehnic si financiara a fost revizuita.
În urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost stabilite criteriile de concentrare strategică a
investițiilor ( IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în
cadrul OT 8 (AP 7) - turism, precum și proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare
urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană- muncipii reședință de județ,
execptând București, Tulcea). Aceste criterii trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară.
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Eligibilitat TVA
e
cheltuieli

Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.

43

Eligibilitat Contribu Care este procentul de sprijin nerambursabil acordat, minim si maxim, pe programul 2.1 A? Din ghidul solicitantului, pagina 5, cap Nicoleta
e
tie
1.7 se intelege ca rata de finantare a investitiilor pe acest program este de maxim 100%, in regim de minimis, la valoarea de 200000 Botezatu
solicitant proprie Euro, indiferent de regiunea de dezvoltare, cu exceptia Bucurestiului si a Municipiului Tulcea. Va rog sa imi confirmati daca aceasta
exprimare este corecta.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a
investiției, in limita de minimis - valoarea maximă a ajutorului 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) este de 200.000 de euro.
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Evaluare Comple Va rog sa imi precizati ce anume se intelege prin cursuri de perfectionare: in domeniul de activitate solicitat, in management de
tehnica si mentarit proiect, etc?, asa cum sunt mentionate in Anexa 4, subpunctul 4.1 b;
financiara ate

Nicoleta
Botezatu

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Evaluare Domeniu Va rog sa imi explicati ce inseamna exprimarea cuprinsa in Anexa 4, Grila de evaluare tehnica si financiara, Capitolul 1 "Contributia
tehnica si l de
proiectului la realizarea obiectivului prioritar de investitie ", subpunctul 1.1 "Domeniul de activitate", si anume "Codul CAEN ......
financiara activitate este cuprins in diviziunile 13-33/55 sau 93/41-43/36-95" si ce corelare exista intre aceste diviziuni si Anexa 2 - Lista domeniilor de
activitate eligibile. Unde se poate verifica inscrierea codului CAEN in diviziunile la care se face referire in grila?

Nicoleta
Botezatu

Clasificarea activitățiilor din economia națională -CAEN REV2 se realizează pe Diviziune (13) , Grupă
(131), Clasă (1310). Proiectul cuprins într-una din diviziunile 13-33 primește 20 puncte. Daca investiția
dvs se realizează pe CAEN 1310, diviziunea acestui este 13, prin urmare primește punctaj 20.
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38

Va rog sa imi transmiteti daca cheltuiala privind TVA este eligibila, in conditiile in care solicitantul nu este inregistrat in scopuri de
TVA, datorita specificului activitatii (servicii medicale), sau fiindca nu a atins plafonul de inregistrare in scopuri de TVA.

Andreea
Kohalmi

Nicoleta
Botezatu
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Evaluare Teme
Va rog sa imi precizati care este legislatia care defineste/reglementeaza persoanele din categoriile defavorizate, mentionate in
tehnica si orizontal Anexa 4, subpunctul 3.2 b
financiara e
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

48

Depunere Modalita Propunere ca depunerea proiectului spre evaluarea, cat si documentelor ulterioare pana la semnarea contractului de finantare, sa
CF
te de
se faca doar prin „aplicația electronică MySMIS”;
depuner
e
Eligibilitat Mijloace Propunere ca sa se considere „cheltuialia eligibila”, respectiv, finantarea autoutilitarealor, masinilor de transport marfuri, materii
e
de
prime, prestari servicii, din categoria N1,N2,N3, si achizitia de spatii comerciale/productie/servicii;
cheltuieli transport

Mihai
Baiceanu

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare se va stabili la momentul lansarii apelului de proiecte
prin ghidul specific (in functie de disponibilitatea sistemului electronic). Se va preciza o singură
modalitate de depunere.

Mihai
Baiceanu
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Mihai
Baiceanu

In conformitate cu Regulamentul CE 1407/2013 (de minimis), art. 3 (2), ajutorul de minimis nu poate fi
utilizat pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
În conformitate cu art. 13, lit. h) din Hotararea 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, sunt cheltuieli neeligibile toate cheltuielile excluse de la
finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. e) din Hotararea nr. 399/2015, corespunzător specificului programului şi particularităţilor
operaţiunilor.
Lista domeniilor CAEN poate fi modificată, dar majoritatea domeniilor propuse de dvs nu se vor regăsi
din diverse motive: regulamentul de ajutor de minimis interzice sau limitează lista domeniilor, nu se mai
acceptă de către UE institutionalizarea personelor, ci se doreşte ca acestea să traiască într-un mediu cât
mai aproape de cel familial, etc.
Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.
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Eligibilitat Contribu Propunere ca ajutorul de minimis nerambursabil sa fie in procent de 100% pentru cheltuielile eligibile inclusiv tva-ul
e
tie
solicitant proprie

Mihai
Baiceanu

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a
investiției, in limita de minimis. Valoarea eligibila cuprinde si TVA nerecuperabila, conform legii
(cheltuiala eligibila)
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Eligibilitat Forme
Propunere privind includerea ca solicitanti eligibili si a societatiilor start-up, intreprinderilor individuale cat si pfa-urilor;
e
de
solicitant constitui
re

Mihai
Baiceanu

În conformitate cu Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, P.I 2.1.a, pentru
acest apel de proiecte, solicitantul eligibil este societate comercială sau societate cooperativă care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor. Axa prioritară 2 va sprijini IMM cu o vechime de cel puțin
1 an fiscal integral. POR nu finanțează start-upuri. Crearea de întreprinderi va fi sprijinită prin Programul
Operational Capital Uman (POCU) gestionat de către Ministerul Fondurilor Europene.
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Eligibilitat Proprieta Propunere privind modificarea art.5. pct.b, dupa cum urmeaza: „Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului Mihai
e
te
(teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare - pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun
Baiceanu
solicitant
autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006), dreptul de superficie, dreptul de
uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune.”

Solicitantul eligibil trebuie sa detina dreptul de executie a lucrarilor de construire.
În conformitate cu prevederile legii 50/1991, dreptul de execuție a lucrărilor de construire reprezintă
dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obține, potrivit legii, din
partea autorității competente, autorizația de construire/desființare.
Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai
pentru construcții cu caracter provizoriu și cu acordul expres al proprietarului de drept
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Evaluare Producti Propunere privind inlocuirea indicatorului de proiect „Creșterea productivității muncii, la 2 ani după finalizarea implementării
tehnica si vitatea proiectului”, cu „ Mentinerea noilor locuri de munca create prin proiect, la 2 ani dupa finalizarea implementarii acestuia”;
financiara muncii

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Nicoleta
Botezatu

Sectiunea din Ghidul solicitantului mentionata a fost completata. Noile prevederi, precum si clarificari in
acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul
lunii ianuarie 2016.

In Anexa 2 privind Lista domeniilor de activitate eligibile, ati prevazut ca eligibila activitatea continuta in cod CAEN 3250 –
Alina Secara, AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice. Acest cod CAEN include si fabricarea ochelarilor de
Mihai Geliman acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
vedere. Pentru ca aceasta activitate sa sa aiba loc, este nevoie ca, mai intai, optometristii sa efectueze masuratori riguroase:
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
examinari ale structurii interne si/sau externe a ochilor clientilor.Avand acest fundament, abia dupa aceea se poate trece la
executia si montajul unei game complete de produse de optica medicala: executii complete de ochelari de vedere, ochelari de
soare, rame pentru ochelari de vedere pentru femei, barbati, copii, lentile de contact cu dioptrii si lentile de contact cosmetice,
accesorii optice. Asadar, avand in vedere ca cele 2 activitati (examinare si ulterior fabricare) sunt interconectate (disocierea lor ar
conduce la o fabricare ineficienta si lipsita de fundament medical), va rugam sa luati in considerare includerea codului CAEN 8690 –
Alte activitati referitoare la sanatatea umana in Anexa nr.2. Conform legislatiei romanesti, codul CAEN 8690 include: activitati
referitoare la sanatatea umana, ce nu sunt efectuate in spitale sau de catre medici sau dentisti cum sunt: -activitati ale
infirmierelor, moaselor, fizioterapeutilor sau a altor paramedici in domeniul optometriei,

Propunere privind introducerea urmatoarelor coduri CAEN, ca activitati eligibile:
1610;4941;4932;5610;5621;5629;5630;8610;8621;8622;8623;8690;8710;8720;8730;8790;8810;8891

Mihai
Baiceanu
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Depunere Anexe
CF

Conform OPIS punct 11, se solicita depunerea situatiilor financiare anuale, inclusiv Notele explicative. Mentionam ca aceste note
Sebastian DAN
explicative au un rol informativ cu privire la modul de intocmire a situatiilor financiare si nu ofera informatii suplimentare fata de
cele inscrise in Bilant/Cont de profit si pierdere/Date Informative/Situatia activelor. Notele explicative sunt in numar de 10 si
trebuie semnate si stampilate fiecare individual de catre persoana care le-a intocmit si de reprezentantul legal. Consideram ca
eliminarea acestor note din documentele minime obligatorii ar elimina o parte importanta din procedura birocratica de intocmire si
depunere a cererii de finantare. In schimb acest paragraf poate fi completat cu recipisa de inregistrare a situatiilor financiare.
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Depunere Anexe
CF

Conform OPIS punct 14, se solicita depunerea Deciziei etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectele de constructii. In functie de tipul investitiei efectuate Agentia pentru Protectia Mediului emite
urmatoarele documente: Clasarea Notificarii Sau Decizia etapei de evaluare initiala Sau Decizia etapei de incadrare, Sau Acord de
mediu sau Aviz Natura 2000. Propun introducerea acestor optiuni, pentru a se evita situatiile in care Agentia pentru protectia
Mediului Decizia etapei de evaluare initiala, iar Ghidul solicita ca un criteriu eliminatoriu Decizia etapei de încadrare a proiectului.

Sebastian DAN Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Depunere Anexe
CF

Conform OPIS punct 2, se solicita Documentele statutare ale solicitantului (consolidate/ împreună cu toate modificările, dacă este
cazul), în copie conformă cu originalul. La punctul 3 din OPIS se solicita Certificat constator ORC care contine toate datele
referitoare la companie actualizate, iar in aceste conditii Documentele statutare ale solicitantului nu fac altceva decat sa dubleze
informatiile cuprinsre in Certificatul Constator ORC. Mai mult, depunerea documentelor statutare ale solicitantului impreuna cu
toate modificările, in conditiile in care unele firme au peste 10-15 modificari staturae, nu ar face altceva decat sa ingroase paginile
dosarului cererii de finantare cu informatii irelevante pentru proiect.

Sebastian DAN Aceasta cerinta a fost revizuita. Va fi solicitat doar certificatul constatator ORC - informatii extinse. In
anumite cazuri (spre ex. - societate cu 2 sau mai multi administratori, reprezentanti legali) vor fi solicitate
si documentele statutare, in scopul clarificarii respectarii conditiilor de accesare a fondurilor.
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Eligibilitat Audit
e
cheltuieli

Activitățile de audit financiar extern nu sunt eligibile, in schimb ghidul nu precizeaza daca sunt obligatorii.

Sebastian DAN Activitățile de audit financiar nu sunt obligatorii.
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Eligibilitat Mijloace Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente din clasa 2.3. conform HG 2139/2004 sunt excluse de la finantare. O serie de
e
de
echipamente care sunt strict necesare pentru activitatea de productie sunt eliminate, o parte din acestea participand direct la
cheltuieli transport desfasurararea fluxului de productie, de exemplu: Poduri Rulante 2.3.6.2., Transportoare cu banda 2.3.6.4.1., Macarale,
Electrostivuitoare 2.3.6.8.1. Propun introducerea acestor tipuri de cheltuieli in lista cheltuielilor eligibile

Sebastian DAN Aceste tipuri de mijloace fixe au fost introduse in categoria celor eligibile.
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Eligibilitat Investitii Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost încheiate din punct de vedere fizic sau financiar până la momentul
e proiect finalizate depunerii cererii de finanţare. Acest paragraf ar trebui explicitat mai bine, sa intelegem ca putem demara procedura de achizitii,
face plati, depune proiectul de finantare, dar livrarea echipamentelor si plata finala sa se faca numai dupa semnarea contractului
de finantare.
Eligibilitat Locul de O intreprindere care are sediul social in regiunea Bucuresti Ilfov, dar implementeaza proiectul intr-o alta regiune de dezvoltare
e proiect impleme poate aplica in cadrul acestui apel de proiecte cu finantare de 100%?
ntare
Eligibilitat Perioada Ghidul nu precizeaza care este perioada maxima de implementare a proiectului.
e proiect de
impleme
ntare
Eligibilitat Proprieta In conformitate cu Capitol 3.2. Eligibilitatea solicitantului, pct 2. Locul de implementare a proiectului lit b) „Solicitantul deține unul
e
te
din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare: nu este afectat de
solicitant
limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului.” De aici
rezulta, ca terenul/imobilul ce face obiectul constructiei trebuie sa fie liber de sarcini la momentul depunerii cererii de finantare.
Aceasta prevedere este noua fata de perioada anterioara de programare, care permitea de exemplu ipotecarea imobilului in
favoarea unei institutii bancare pana la momentul semnarii contractului de finantare. Aceasta masura poate ingreuna in acest fel
depunerea cererilor de finantare pentru beneficiarii care au imobilele ipotecate.

Sebastian DAN Acest criteriu de eligibilitate a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Evaluare Concentr Indicatorul referitor la locatia de implementare a proiectului, se acorda 3 puncte daca proiectul se implementează in municipiul
tehnica si are
resedinta de judet. Orasele mici vor fi dezavantajate si implicit se va accentua si incuraja fenomenul de migratie a fortei de munca
financiara strategic catre marile centre urbane.
a

Sebastian DAN În perioada 2014-2020, IMM-urile finanțate prin POR vor fi sprijinite pe criterii competitive, urmărinduse dezvoltarea zonelor competitive care sunt concentrate în municipiile reședință de judet. Acestea vor fi
sprijinite prin POR prin mai multe axe prioritare, astfel asigurându-se cerințele UE cu privire la
concentrarea investițiilor.
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Notele explicative la situatiile financiare sunt componente ale situatiilor financiare ce contin informatii
suplimentare, relevante in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute. Detaliind
elementele prezentate succint in bilant, contul de profit si pierdere sau celelalte situatii, ele ajuta la
explicarea calculelor, permitand o evaluare cat mai cuprinzatoare a companiei. Notele pot cuprinde
informatii amanuntite despre active, datorii, active si pasive contingente sau informatii contextuale
privind rezultatele financiare, nu doar informatii valorice, respectiv descrieri propriu-zise a unor fapte
sau evenimente-cheie care au condus la anumite rezultate. De asemenea, sunt folosite pentru a explica
metodele contabile folosite pentru intocmirea raportarilor financiare si furnizeaza evaluari in legatura
cu modul de reprezentare al anumitor conturi.

Sebastian DAN Da. Cererea de finantare se va depune in regiunea de dezvoltare in care se va implementa investitia.

Sebastian DAN Perioada maxima de implementare a proiectului va depinde de perioada de valabilitate a schemei de
minimis. Aceasta va fi specificata in varianta finala de ghidului solicitantului, dupa aprobarea schemei de
minimis aplicabile.
Sebastian DAN Conditia de eligibilitate mentionata a fost aplicata, in aceeasi forma, si in perioada de programare 20072013, ea facand obiectul declaratiei de eligibilitate.
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Evaluare Concentr Indicatorul referitor la locatia de implementare a proiectului, se acorda 7 puncte daca proiectul se implementează într-o stațiune
tehnica si are
turistică. Care este relevanta acestui indicator pentru firmele de productie sau cele de prestari servicii din afara sectorului
financiara strategic turismului?
a

Sebastian DAN În conformitate cu POR 2014-2020, se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect
în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul AP 7 "Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului".
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Evaluare Criterii Cum se va face departajarea proiectelor cu punctaje egale in situatia consumarii bugetului? Ar fi bine sa fie introduse criterii clare
tehnica si departaj de departajare in ordine descrescatoare, de exemplu: Cod CAEN, domeniul de activitate Tabel A/B, Valoarea indicatorului
financiara are
productivitate etc.

Sebastian DAN În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți beneficiari, departajarea se va face în conformitate
cu prevederile din grila de evaluare tehnica si financiara - sectiunea "Observatii"
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Evaluare Producti Indicatorul Productivitatea muncii calculat ca raport intre Cifra de Afaceri si numarul de salariati, poate fi irelevant in conditiile in
tehnica si vitatea care pot sa apara anumite situatii paradoxale. De exemplu se poate inregistra o crestere a productivitatii cu 50% prin mentinerea
financiara muncii cifrei de afaceri si reducerea numarului de salariati.

Sebastian DAN Acest criteriu de evaluare a fost revizuit.
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Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Sebastian DAN Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Eligibilitat Cel putin „Capitolul 3.2. Eligibilitatea solicitantului - punctul 3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin
Dorin Drula
e
un
unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu
solicitant angajat normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare”. Avem o firma care a avut 2 angajati dar cu norma partiala in cursul anului
2014. Societatea este si profitabila si are si active in statiune turistica. In prezent are 3 angajati: cei 2 cu norma partiala care erau si
in cursul anului 2014 cat si unul cu norma intreaga dar care are 2 luni vechime. Conform cu Ghidul consultativ actual, societatea
respectiva nu este eligibila. Ni se pare irelevant acest criteriu avand in vedere ca societatea s-a putut baza 1 an intreg pe 2 angajati
cu norma partiala si a facut si profit. Va rugam frumos sa eliminati criteriul „norma intreaga” pentru a nu crea avantaje artificiale
anumitor companii?
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Eligibilitat Locul de O microintreprindere (infiintata in 2013) are sediul social in mediul periurban si punct de lucru in mediul rural si, in prezent,
e proiect impleme desfasoara o activitate agricola. Este eligibila in cadrul masurii 2.1. – microintreprinderi, daca isi propune sa faca o investitie pe
ntare
codul CAEN 1629 in mediul urban?

71

Eligibilitat Achizitie Referitor la Hotararea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul Operatiunilor finantate prin
Alexandra
e
teren
FEDR, FSE si Fondul de Coeziune 2014 -2020 - Conform acestei Hotarari achizitia de teren cu sau fara constructie este eligibila in
Bondea
cheltuieli
limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ele operatiunii potrivit art. 69 alin 3 litera b) din Regulamentul UE nr. 1.303/2013. De ce
aceasta cheltuiala nu este considerata eligibila si in cazul microintreprinderilor?
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Eligibilitat Mijloace Conform articolului 10 din Hotararea 399/2015 cheltuielile pentru achizitia de autovehicule sau alte mijloace de transport
Alexandra
e
de
achizitionate inclusiv in leasing sunt eligibile daca sunt indispensabile activitatilor sau managementului operatiunii. Aceasta
Bondea
cheltuieli transport cheltuiala nu poate depasii echivalentul a 15.000 Euro fara TVA pt fiecare autovehicul sau mijloc de transport achizitionat. De ce nu
pot beneficia si microintreprinderile de eligibilitatea acestei cheltuieli? Considerati ca achizitia unui teren in cuantumul eligibil
respectiv 20.000 euro ( valoare maxima) pentru construirea spatiului de servicii si s- au productie aferent codului CAEN supus
finantarii si implicit achizitia unui autoturism sau a doua autoturisme in mod justificat pentru derularea activitatii societatii
dezvoltata/modernizata prin proiect nu sprijina microintreprinderea beneficiara de finantare nerambursabila? Achizitia unui
autoturism optionat cu valoare de pana la maxim 15.000 euro inclusiv TVA impulsioneaza achizitia autoturimelor noi autohtone
deoarece variantele sunt limitate pentru achizitia de autoturime produse in statele membre UE la acesata valoare.
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Eligibilitat Locul de Conform ghidului solicitantului publicat pe www.inforegio.ro, locul de implementare a proiectului trebuie sa fie situat în mediul
e proiect impleme urban. Va rugam sa ne specificati daca o microintreprindere cu sediul social in zona rurala si cu punct de lucru in zona urbana
ntare
(punct de lucru in care s-ar implementa o posibila investitie) poate fi eligibila pentru finantare pe axa 2, PI 2.1?

Indicatorul referitor la profitul din activitati financiare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare este injust si lipsit de
orice fel de relevanta in ceea ce priveste perfomanta economica a unei firmei.

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Ana Maria Filip Da. Spaţiul destinat implementării proiectului trebuie să fie situat în mediul urban, în cadrul regiunii de
dezvoltare în care se depune cererea de finanțare, iar finanțarea se acordă doar pentru investiţiile din
domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

Alexandra
Bondea

În conformitate cu art. 13, lit. h) din Hotararea 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, sunt cheltuieli neeligibile toate cheltuielile excluse de la
finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. e) din Hotararea nr. 399/2015, corespunzător specificului programului şi particularităţilor
operaţiunilor.
Pentru acest apel de proiecte, cheltuiala cu achizitia de terenuri cu sau fara constructii nu este
considerata eligibila.
In conformitate cu Regulamentul CE 1407/2013 (de minimis), art. 3 (2), ajutorul de minimis nu poate fi
utilizat pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
În conformitate cu art. 13, lit. h) din Hotararea 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, sunt cheltuieli neeligibile toate cheltuielile excluse de la
finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. e) din Hotararea nr. 399/2015, corespunzător specificului programului şi particularităţilor
operaţiunilor.

Da. Spaţiul destinat implementării proiectului trebuie să fie situat în mediul urban, în cadrul regiunii de
dezvoltare în care se depune cererea de finanțare.
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Alexandra
Bondea

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Alexandra
Bondrea

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Eligibilitat Forme
Eligibilitatea solicitantului - Conform ghidului solicitantului publicat pe www.inforegio.ro, solicitantul eligibil pentru finantare pe axa Alexandra
e
de
2, P.I. 2.1 trebuie sa fie societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Va
Bondea
solicitant constitui rugam sa ne specificati daca o societate SRL-D incadrata ca si microintreprindere este eligibila pentru finantare pe aceasta axa?
re
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Evaluare Comple Grila de evaluare tehnica si financiara - Referitor la GETF, pct. 4 - Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe
tehnica si mentarit prioritare ale POR, precum și alte surse de finanțare, va rugam sa detaliati ce reprezinta/care sunt cursurile de perfectionare de
financiara ate
care solicitantul ar fi putut sa beneficieze in ultimii 3 ani?

Da. Solicitantul eligibil este o societate comercială(constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, cu completările şi modificările ulterioare) sau societate cooperativă (constituită în baza Legii
nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările şi modificările ulterioare)
care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și repectă condițiile de eligiblitate menționate în
Ghidul 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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Evaluare Concentr Grila de evaluare tehnica si financiara - Referitor la GETF, pct 5 - Concentrarea strategică a investițiilor, sbpct 5.2 : Proiectul se
Alexandra
tehnica si are
implementează într-un municipiu reședință de județ, exceptând Municipiul București și Municipiul Tulcea, consideram ca punctajul Bondea
financiara strategic oferit proiectelor care se implementeaza doar in municipiile resedinta de judet este discriminatoriu si contravine principiilor UE. In
a
Municipiul Bucuresti nu se pot implementa proiecte pentru microintreprinderi P.I. 2.1.?

În perioada 2014-2020, IMM-urile finanțate prin POR vor fi sprijinite pe criterii competitive, urmărinduse dezvoltarea zonelor competitive care sunt concentrate în municipiile reședință de judet. Acestea vor fi
sprijinite prin POR prin mai multe axe prioritare, astfel asigurându-se cerințele UE cu privire la
concentrarea investițiilor.
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Evaluare Concentr Grila de evaluare tehnica si financiara - Referitor la GETF, pct. 5 - Concentrarea strategică a investițiilor, sbpct 5.1 – Proiectul se
tehnica si are
implementeaza intr-o statiune turistica, apreciem ca punctarea locului de implementare a unui proiect intr-o statiune turistica nu
financiara strategic este relevanta. Va rugam sa explicati care este legatura dintre proiectele ce se vor implementa pe noul program si statiunile
a
turistice.

Alexandra
Bondea

În conformitate cu POR 2014-2020, se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect
în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul AP 7 "Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului".
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Andras
Szentgyorgyi

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă.Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.
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Eligibilitat Cel putin Cu privire la eligibilitatea solicitantului la punctul 3, consider ca ar trebui luate in considerare si microintreprinderile cu minim doi
e
un
angajati la jumatate de norma. Angajatul cu norma intreaga trebuie sa fi fost angajat pe toata durata anului fiscal anterior
solicitant angajat depunerii cererii de finantare?

Ramona Unita Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Eligibilitat TVA
e
cheltuieli

Bogdan Irimia Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.

83

Eligibilitat Contribu Art. 1.7 precizeaza ca valorea finantarii nerambursabile este de maxim 100%. Unde putem vedea clar care sunt pragurile
e
tie
procentuale ale finantarii nerambursabile, sau care sunt conditiile pentru a beneficia de un prag cat mai mare al finantarii
solicitant proprie nerambursabile?
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Eligibilitat Cel putin Eligibilitatea solicitantului - Existenta unui angajat cu norma intreaga in anul anterior depunerii dosarului de finantare constituie o
e
un
conditie restrictiva avand in vedere faptul ca activitatea unei persoane atat in Romania cat si in statele membre UE poate avea la
solicitant angajat baza un contract de munca sau un contract de colaborare. Profitul unei societati comerciale poate sa aiba la baza si un contract de
servicii/lucrari/furnizare incheiat cu un operator economic de catre administratorul acesteia fara a fi anagajat efectiv. Rugam
clarificare in acest sens.
Eligibilitat Coduri
Lista domeniilor eligibile pentru finantare - Analiza efectuata asupra claselor CAEN eligibile pentru finantare demonstreaza ca exista
e
CAEN
numeroase activitati de prestari servicii ( ex: activitati de consultanta pentru afaceri si management, servicii juridice, servicii
solicitant eligibile aferente saloanelor de intretinere si remodelare corporala, etc. ) care nu pot obtine finantare nerambursabila. Va rugam sa detaliati
cum au fost stabilite clasele CAEN eligibile pentru finantare. Exista studii nationale care indica si alte sectoare deficitare la nivel
national si regional: www.insse.ro nepreluate in Ghidurile de accesare asistenta nerambursabila. In calitate de reprezentanti ai
mediului privat, ne manifestam nemultumirea pentru restrictia impusa vis-à-vis de obtinerea de fonduri nerambursabile doar
pentru anumite domenii de activitate care au acces la finantare in opinia noastra discretionar daca studiem cu atentie studiile
nationale publicate de Institutul National de Statistica. Solicitam clarificari in acest sens.

Din ce motiv au fost scoase dintre codurile CAEN eligibile, activitatile/ codurile CAEN care se refera la sanatate, respectiv codurile:
8621, 8622, 8623

Pentru societatile neplatitoare de TVA, TVA-ul este considerat cheltuiala eligibila?

Alexandra
Bondea

Bogdan Irimia Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a
investiției, in limita de minimis - valoarea maximă a ajutorului 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) este de 200.000 de euro.
Contributia programului de 100% se aplica indiferent de regiunea de dezvoltare in care se depune
proiectul ori tipul investitiei.
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Evaluare Concentr Grila ETF prevede, la punctul 5, 2 criterii de punctare: implementarea proiectului intr-un municipiu resedinta de judet (5.2) sau intr- Bogdan Irimia AMPOR a revizuit alocarea punctajelor in cadrul acestui criteriu. Noile punctaje vor fi cuprinse in varianta
tehnica si are
o statiune turistica (5.1). Pentru a obtine punctajul maxim la punctul 5 (7 puncte), implementarea trebuie facuta atat intr-un
finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
financiara strategic municipiu resedinta de judet, cat si intr-o statiune turistica. Tinand cont de faptul ca HG 852/2008 nu prevede nici o statiune
a
turistica care sa fie si municipiu resedinta de judet inseamna ca la acest punct 5 nimeni nu va putea obtine punctajul maxim, adica
7 puncte. Asa este realizat punctajul, incat absolut nimeni sa nu poata obtine punctajul maxim, sau este o greseala? Daca este
special realizat in acest sens, ar trebui precizat ca punctajul maxim care se poate obtine este de 97 puncte, nu 100.
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Implemen
tare
Evaluare
tehnica si
financiara
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87

Cereri de
plata
Concentr
are
strategic
a

Se poate folosi mecanismul cererilor de plata sau decontul se face o singura data, la finalizarea tuturor cheltuielilor?

Bogdan Irimia Prevederile din ghidul solicitantului vor fi completate in acest sens.

In Anexa 4 – Grila ETF la punctul 5. Concentrarea strategica a investitiilor se acorda punctaj daca investitia se realizeaza intr-un
municipiu resedinta de judet sau daca proiectul se realizeaza intr-o statiune turistica. Aceste criterii mi se par discriminatorii si va
rog sa-mi spuneti de ce anume s-a tinut cont cand s-au luat in considerare in grila.

Larisa Delcea

Studiind lista codurilor CAEN eligibile am constatat ca sunt mult mai putine ca in vechiul program. Am sesizat ca nu sunt eligibile
Mariana
codurile CAEN specific tehnologiei informatiilor si telecomunicatiilor- domenii care sunt in continua dezvoltare si produc plus
Petreanu
valoare cu adevarat. Totodata am observat ca nu sunt eligibile codurile specifice activitatilor agentiilor de turism: intrebare cum vor
fi promovate spatiile de cazare nou create prin aceasta masura?
Eligibilitat Cel putin IMM-ul care este infiintat in decursul anului 2014, dupa 1 ianuarie 2014, este eligibil? Consideram ca acesta nu ar trebui sa fie un
Alina Daja
e
un an
criteriu de eligibilitate, deoarece IMM-ul respectiv are deja un bilant depus pe exercitiul financiar anterior si un bilant depus pentru
solicitant fiscal
primul semestru al anului 2015, inregistrand profit inca de la infiintare si pana in prezent.

Domeniul IT este identificat în POR prin următoarele CAEN-uri: 26xx, 582x, 631x şi 951x. Pe lângă
acestea, menţionăm că domeniul IT are alocată şi o întreagă axă prioritară în cadrul Programului
Operaţional Competitivitate. Natura investiţiilor agenţiilor de turism nu ar contribui la realizarea
obiectivelor POR.
O microîntreprindere înființată după 1 ianuarie 2014 este eligibilă dacă depune o cerere de finanțare în
cursul anului 2016.
Prin POR nu sunt finantate intreprinderile nou infiintate.
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Eligibilitat Incadrar Cum interpretati cazurile concrete (intreprinderile sunt legate sau autonome) daca avem 2 intreprinderi X si Y ce isi desfasoara
e
e IMM
activitatea pe aceeasi piata sau pe piete adiacente in care: A) Persoana fizica A este actionare majoritar in ambele firme, B)
solicitant
Persoana fizica B este administrator cu drepturi depline in ambele firme

A) In acest caz, intreprinderile X si Y sunt legate
B) In acest caz, în conformitate cu art. 4^4 din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
IMM, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile X si Y sunt considerate intreprinderi legate
dacă între acestea există oricare dintre următoarele raporturi, prin intermediul persoanei fizice B: 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.

90

Eligibilitat Cel putin Printre criteriile de eligibilitate impuse de ghidul în discuție se numără și “Solicitantul (...) a avut cel puțin un angajat cu normă
Adrian Nicoara Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
e
un
întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare”. Conform
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
solicitant angajat articolului 5 al 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, “numărul de angajați corespunde numărului de unități
anuale de muncă (UAM), și anume numărului de persoane care au lucrat cu normă întreagă în întreprinderea respectivă sau pentru
aceasta pe parcursul întregului an de referință în cauză. Munca persoanelor care nu au lucrat pe parcursul întregului an sau a celor
care au lucrat cu fracțiune de normă, indiferent de durată, și munca lucrătorilor sezonieri sunt luate în considerare ca fracțiuni de
UAM”. Prin urmare, considerăm că includerea unui astfel de criteriu de eligibilitate, ce exclude norma parțială a salariaților și
recunoașterea reprezentantului legal/administratorului ca UAM, vine în contradicție atât cu prevederile Regulamentului UE nr.
651/2014, cât și cu viziunea Comisiei Europene expusă în documentul “Noua definiție a IMM-urilor – Ghidul utilizatorului și model
de declarații”. Acest criteriu de eligibilitate este discriminatoriu, limitând nefondat accesul la finanțare al microîntreprinderilor care
au minim un angajat cu norma întreagă și excluzând microîntreprinderile ce au angajați cu norma parțială.
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Eligibilitat Locul de O microintreprindere cu sediul social in mediul rural, dar cu punct de lucru pt activitate la care doreste sa aplice in mediul urban,
e proiect impleme este eligibila?
ntare

92

Eligibilitat Cel putin O microintreprindere care a avut in 2014 un numar mediu de salariati > 1 (conform bilant aprobat) constituit din mai multi angajati Petru Dram
e
un
cu norme partiale este eligibil? La data depunerii va avea cel putin 1 angajat cu norma intreaga.
solicitant angajat
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

În conformitate cu POR 2014-2020, se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect
în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul AP 7 "Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului". În perioada 2014-2020, IMM-urile finanțate prin POR vor fi sprijinite
pe criterii competitive, urmărindu-se dezvoltarea zonelor competitive care sunt concentrate în
municipiile reședință de judet. Acestea vor fi sprijinite prin POR prin mai multe axe prioritare, astfel
asigurându-se cerințele UE cu privire la concentrarea investițiilor.

Robert
Mateescu

Petru Dram

Da. Spaţiul destinat implementării proiectului trebuie să fie situat în mediul urban, în cadrul regiunii de
dezvoltare în care se depune cererea de finanțare, iar finanțarea se acordă doar pentru investiţiile din
domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.
Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Se va finata pe masura 2.2, activitatea conform cod CAEN 8610 (activităţi ale spitalelor care cuprind: servicii ale personalului
Maranda Enciu
medical şi paramedical; servicii ale laboratoarelor şi facilităţilor tehnice, inclusiv servicii de radiologie şi anestezie; servicii ale
camerelor de urgenţă; asigurarea de servicii în sălile de operaţii, servicii farmaceutice, servicii de asigurare a hranei şi alte servicii de
asistenţă spitalicească; servicii ale centrelor de planificare familială care asigură tratamente medicale cum ar fi sterilizare şi
întreruperi de sarcină, cu cazare? Se observa ca in activitatea spitalului este necesara prezenta unui laborator de radiologie, de
analiza sangelui, a mijloacelor de transport specializate, etc.Din ghidul specific pe masura 2.1, am observat ca singurul cod CAEN
finantat in domeniu este 8690 cod CAEN ce include: laboratoare de radiologie şi alte centre de diagnostic similare; laboratoare de
analiza sângelui; transportul pacienţilor, cu ambulanţa, inclusiv avioane. Consideram necesara finantarea acestui tip de activitate
(caen 8610 ) pe masura 2.2, avand in vedere ca exista demersul pentru realizarea de spitale private generale in zone unde se
inregistreaza un deficit in furnizarea serviciilor in spitale private. Mai mult, activitatile finantate prin codul CAEN 8690 sunt intalnite
si in cadrul spitalului, fara aceste dotari, structura nefiind functionala.
Exista o nevoie identificata la nivelul anumitor regiuni de servicii de sanatate private in afara Bucurestiului.

94

Eligibilitat Proprieta Pentru masura 2.2,un proiect ce presupune dotarea in vederea realizarii functiunii, intr-o constructie ipotecata in favoarea bancii
e
te
(va exista acordul bancii cu privire la realizarea proiectului) este eligibil la finantare? Lucrarile de amenajare a spatiului vor fi
solicitant
realizate de beneficiar din surse proprii.

95

Eligibilitat Autorizar Am o microintreprindere de comert cu materiale de constructie, proprietara a unui teren la alta adresa pe care doresc sa obtin
Marcel
e
e cod
finantare pe un cod caen eligibil (altul decat cel principal). La cap 3.2 pc. 2 se cere autorizarea activitatii, care nu este posibila decat Antoniu
solicitant CAEN
la finalizarea investitiei. Este posibila satisfacerea acestei cerinte printr-o hotarare a Adunarii Generale sau un alt angajament ferm
ca la finalizarea investitiei se va obtine autorizarea activitatii?

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.
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Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

97

Eligibilitat Autorizar O microintreprindere (care indeplineste conditiile de eligibilitate) poate accesa fonduri pentru o activitate noua? Activitatea se
e
e cod
regaseste in lista de coduri CAEN dar nu este autorizata. Se poate face autorizarea inainte de depunere proiect doar pe baza undei
solicitant CAEN
declaratii la Registrul Comertului? Societatea neavand infrastructura/echipamente pentru desfasurarea noului cod (ele fiind
obiectul proiectului propus).
De asemenea daca o societate doresta sa investeasca pe un cod CAEN eligibil dar nu il are in ORC, se poate inregistra si autoriza cu
el inante de depunerea proiectului?

Remus Toader Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.
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Depunere Evaluare Ce termene de evaluare vor fi in cadrul acestei masuri dupa depunerea cererii de finantare?
CF
selectie

Consultanta
Fonduri
Europene
Consultanta
Fonduri
Europene

Maranda Enciu Ghidul specific pentru prioritatea de investiţii 2.2. nu este publicat, încă, pentru consultare publică,
pentru a răspunde observatiilor la adresa acestuia.

Conform Strategiei Nationale pentru Competivitate 2014 – 2020 turismul si respectiv ecoturismul reprezinta unele din domeniile de Paul
dezvoltare strategica ale Romaniei si se numara printre cele 10 sectoare de viitor cuprinse in Prioritatea 4. Desi codurile CAEN
Teodorascu
cuprinse in anexa Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile care insotesc Ghidul specific cuprind codurile specifice facilitatilor
de cazare pentru turism (respectiv codurile CAEN 5510, 5520, 5530, 5590) in conformitate cu strategia nationala de competivitate,
nu au fost incluse si codurile specifice de alimentatie publica tip restaurant si catering respectiv cod CAEN 5610 Restaurante, cod
CAEN 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si cod CAEN 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a., care fac
parte integranta din sectiunea I Hoteluri si Restaurante cod CAEN rev. si reprezinta componente importante ale turismului. Va
rugam sa ne precizati daca lista domeniilor eligibile pentru Apelul de proiecte 2.1.A va include si codurile respective de alimentatie
publica.

99

Depunere Modalita Depunerea e continua sau cu termen limita? Depunerea cererii va fi online?
CF
te de
depuner
e
100 Eligibilitat Contribu In cadrul acestei masuri, partea de cofinantare va fi de 100% nerambursabil?
e
tie
solicitant proprie

101 Eligibilitat Contribu Care este procentul de cofinantare pentru proiectele din municipiul Bucuresti?
e
tie
solicitant proprie

Ghidul specific pentru prioritatea de investiţii 2.2. nu este publicat, încă, pentru consultare publică,
pentru a răspunde comentariilor la adresa acestuia.
Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

Consultanta
Fonduri
Europene

Alexandra
Bondrea

Ghidul solicitantului va contine detalii in acest sens.

Depunerea cererilor de finantare este cu termen limita.
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare se va stabili la momentul lansarii apelului de proiecte
prin ghidul specific (in functie de disponibilitatea sistemului electronic). Se va preciza o singură
modalitate de depunere.
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a
investiției, in limita de minimis - valoarea maximă a ajutorului 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) este de 200.000 de euro.
Prioritatea de investiții 2.1 a- microîntreprinderi nu va fi finanțată în regiunea București Ilfov .

102 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Va rugam sa ne comunicati cum ati identificat lista proiectelor majore finantabile din POR 2014-2020 in perioada de elaborare a
Alexandra
programului. Avand in vedere prevederile CE si conform principiului transparentei si egalitatii de sanse, lista proiectelor majore
Bondrea
putea fi realizata ini urma unei consultari publice aplicabile acestor tipuri de proiecte. In acest sens, va rugam sa ne precizati sub ce
forma a fost prezentata aceasta lista potentialilor beneficiari si cum au fost identificate proiectele majore si domeniile de activitate
aferente?
Mai mult, Regulamentul UE 1303/13 stabileste cadrul general pentru realizarea proiectelor majore faara a restrictiona accesul
beneficiarilor sau domeniilor de activitate ce pot accesa proiecte de acest tip. Atat timp cat prin POR se finanteaza IMM-uri care
dezvolta activitati inovative din domeniile competitive identificate in SNC, tusimul fiind unul dintre aceste domenii, va rugam sa ne
comunicati care este documentul supus consultarii publice nationale care a condus la eliminarea posibilitatii IMM-urilor de a realiza
proiecte majore. In acelasi timp, va rugam sa ne comunicati cum va raportati dvs. la SNC atat timp cat ea a fost supusa consultarii
publice, insa nu a fost aprobata in forma sa finala

Menţionăm că Regulamentul UE 1303/2013 reprezintă cadrul legal european general pentru gestionarea
fondurilor europene structurale şi de investiţii, pe baza căruia au fost elaborate şi negociate programele
operaţionale. Lista proiectelor majore finanţabile din POR 2014-2020 a fost identificată în perioada de
elaborare a programului și este menţionată în documentul programului care a fost aprobat de Comisia
Europeană. Astfel, pentru priorităţile de investiţii destinate IMM nu vor fi finanţate proiecte majore în
cadrul POR 2014-2020.

103 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Vreau sa accesez prioritatea de investitie 2.1 din cadrul POR pentru infintarea unei pensiuni turistice (cod CAEN 5520 - Facilitati de
cazare pentru vacante si perioade de scurta durata). Conform ghidului solicitantului lansat spre consultare pubilica, investitia
propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN. Avand in vedere acest criteriu, echiparea unei sali de conferinte in
cadrul pensiunii si dotarea cu echipamente specifice a restaurantului din cadrul pensiunii se considera cheltuieli eligibile? In aceasi
masura as vrea sa stiu daca dotarea unei sali de fitness in cadrul pensiunii este considerata cheltuiala eligibila in clasa CAEN 5520?

Vlad Motoiu

Cheltuielile propuse pot fi considerate eligibile daca facilitatile respective constituie parte integranta din
structura de cazare (respectiv clasa CAEN 5520).

104 Eligibilitat Cel putin Referitor la conditia ca solicitantul sa aiba cel putin un an fiscal integral de activitate (01.01.2014-31.12.2014) si tot in aceeasi
e
un
perioada sa fi avut minim un angajat cu norma intreaga si cel putin 1 la data depunerii cererii de finantare:
solicitant angajat 1. Pe una din firme am avut in perioada 01.01.2014-30.06.2014 un angajat cu jumatate de norma iar in perioada 01.07.201431.12.2014 cu norma intreaga. Se poate depune un proiect pe aceasta firma sau trebuie respectat intocmai criteriul prin care eu
trebuia sa am un angajat cu norma intreaga pe toata perioada?
2. Pe alta firma nu am avut angajati in perioada 01.01.2014-31.12.2014. Se respecta acelasi principiu sau se pot depune proiecte
chiar daca nu este indeplinit acest criteriu?

Vlad Pavel

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

105 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Va rugam sa includeti urmatoarele coduri CAEN pentru sectiunea Q, referitoare la sanatatea umana: 8621,8622,8623. Facem
aceasta solicitare deoarece cea mai mare parte a clinicilor medicale care intra in categoria microintreprinderilor au coduri CAEN de
activitate “8621 – activitati de asistenta medicala generala” sau “8622 – activitati de asistenta medicala specializata”, iar clinicile
stomatologice au doar codul CAEN de activitate “8623 – activitati de asistenta stomatologica

Iolanda Balan, Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
Dragos Taloi, de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
Alexandru
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.
Paraschiv,
Horatiu
Rotaru,
Florin
Lazarescu,
Nicoleta
Ferariu

106 Depunere Anexe
CF

Specificarea clara a documentului care se va ataseaza la depunerea cererii de finantare, respectiv actul constitutiv actualizat sau
actul constitutiv de la infiintare la care se adauga toate modificarile afentente pana la momentul depunerii cererii de finantare;

Ana Maria
Captalan

Aceasta cerinta a fost revizuita. Va fi solicitat doar certificatul constatator ORC - informatii extinse. In
anumite cazuri (spre ex. - societate cu 2 sau mai multi administratori, reprezentanti legali) vor fi solicitate
si documentele statutare, in scopul clarificarii respectarii conditiilor de accesare a fondurilor.

Ana Maria
Captalan

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare se va stabili la momentul lansarii apelului de proiecte
prin ghidul specific (in functie de disponibilitatea sistemului electronic). Se va preciza o singură
modalitate de depunere.

Ana Maria
Captalan

În Ghidul solicitantului au fost menționate cheltuieli eligibile aferente activităților efectuate la începutul
lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale
rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente
realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă. Cheltuielile privind demolarea nu
sunt eligibile. Sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finantate prin
proiect, cheltuielile privind: elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi
autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi
acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact;
managementul proiectului şi dirigenţie de şantier; elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri,
serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării
procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie.

107 Depunere Modalita Mentionarea modalitatii de depunere a proiectelor prin defalcarea clara a proiectelor care se depun la sediul agentiei si a
CF
te de
proiectelor care se incarca prin aplicatia electronica MySIMS;
depuner
e
108 Eligibilitat
Completarea categoriilor de cheltuieli eligibile cu cheltuielile privind demolarea. Mentionarea clara a limitei maxime a cheltuielilor
e
generale ale proiectului, in situatia in care sunt lucrari de constructii si in situatia in care sunt achizitii simple de utilaje. In prezent,
cheltuieli
se mentioneaza limita de 7%;

109 Eligibilitat Locul de Mentionarea in cadrul – eligibilitatii solicitantului -solicitantul cu sediul social in mediul rural sau urban solicita fonduri
Ana Maria
e proiect impleme nerambursabile pentru activitati fie pe care le desfasoara in prezent, fie pentru activitati complet noi, dar care se incadreaza intrun Captalan
ntare
singur cod caen – conform anexei 2 la ghidul specific, activitati care se vor desfasura obligatoriu in mediul urban;

Prevederile din ghidul solicitantului vor fi completate pentru claritate.

110 Eligibilitat Perioada Specificarea clara a perioadei de implementare a proiectelor: in cazul proiectelor care includ executia de lucrari de constructii sau in Ana Maria
e proiect de
cazul proiectelor care includ achizitii de masini, utilaje si echipamente; Specificarea clara a documentelor care se depun in situatia Captalan
impleme proiectelor care presupun investitii in achizitii de masini, utilaje si echipamente, respectiv necesita sau nu necesita document: de la
ntare
mediu, devize intocmite conform HG 28/2008;

Perioada maxima de implementare a proiectului va depinde de perioada de valabilitate a schemei de
minimis. Aceasta va fi specificata in varianta finala de ghidului solicitantului, dupa aprobarea schemei de
minimis aplicabile.
Documentele obligatoriu de anexat la cererea de finantare sunt mentionate ca atare, in functie de tipul
de investitie. Totusi, obligatiile legale ce revin firmelor in autorizarea unor echipamente, spre exemplu,
se mentin, indiferent de obligativitatea prezentarii documentelor la cererea de finantare.

111 Evaluare Comple Mentionarea categoriei de cursuri de perfectionare a beneficiarului in vederea demonstrarii faptului ca proiectul este
tehnica si mentarit complementar altui proiect/altor proiecte realizate de catre solicitant din alte surse de finantare (ex. Manager proiect...);
financiara ate

Ana Maria
Captalan

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

112 Eligibilitat
e
cheltuieli

Mihaela
Mariuca

Nu sunt eligibile costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere, transport, instruire.
Sunt eligibile doar cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru,
mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

Cheltuielile cu transportul și punerea in funcțiune a echipamentelor, precum și instruirea personalului pentru utilizarea
echipamentelor este o cheltuială eligibilă?

113 Eligibilitat Autorizar Cum să aiba microîntreprinderea codul CAEN autorizat la locul implementarii proiectului in situatia proiectelor care privesc
Mihaela
e
e cod
constuirea spatiului de productie si la momentul depunerii proiectului socitatea detine doar terenul pe care urmeaza a fi construita Mariuca
solicitant CAEN
cladirea?

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

114 Eligibilitat Cel putin Cum se verifica eligibilitatea solicitantului legată de conditia de a avea cel putin un angajat cu normă întreagă la data depunerii
e
un
cererii de finanțare? Din documentele solicitate la depunerea proiectului nu se poate verifica acest lucru.
solicitant angajat

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Mihaela
Mariuca

115 Eligibilitat Exceptii
e
solicitant

Ghidul solicitantului specifică la cap.3, pct. 3.1 Reguli generale că întreprinderea trebuie să respecte criteriul de eligibilitate referitor Mihaela
la încadrarea în categoria microîntreprinderilor până la momentul încheierii contractului. Ce se întelege prin momentul încheierii
Mariuca
contractului? Semnarea contractului de finanțare sau finalizarea implementării proiectului, respectiv inchiderea contractului?

Data incheierii contractului reprezinta data semnarii (intrarii in vigoare a) contractului de finanțare.

116 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Este eligibilă pentru finanțare o microîntreprindere care a înregistrat pierdere din exploatare in anul anterior depunerii cererii de
finanțare?

Mihaela
Mariuca

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar.

117 Evaluare Comple Ar trebui clarificat aspectul legat de cursuri de perfectionare, criteriu de evaluare a proiectelor. Sunt acceptate doar cursuri
tehnica si mentarit acreditate CNFPA sau orice curs de perfectionare? cum si cand se dovedeste acest lucru? In opis nu este prevazut a se depune
financiara ate
niciun document pentru dovada indeplinirii acestui criteriu. La fel ar trebui clarificat si criteriul legat de dovada ca s-a beneficiat de
finantari din fonduri publice in ultimii 3 ani. Cum se dovedeste, care este documentul care trebuie atasat si cand. Care sunt ultimii 3
ani luati in considerare? 3 ani inainte de la data depunerii proiectului? Asta inseamna sept.2012-sept2015? Sau 3 ani fiscali, adica
ian 2012 – dec 2014?
118 Evaluare Criterii Care sunt criteriile de departajare pentru finanțare in conditiile obtinerii de punctaj egal?
tehnica si departaj
financiara are

Mihaela
Mariuca

Criteriile/subcriteriile de evaluare tehnica si financiara respective au fost revizuite.

Mihaela
Mariuca

În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți beneficiari, departajarea se va face în conformitate
cu prevederile din grila de evaluare tehnica si financiara - sectiunea "Observatii"

119 Eligibilitat Cel putin Referitor la conditia ca microîntreprinderea sa aiba mai mult de un an de la infiintare - Sunt atat de multe intreprinderi care sunt
e
un an
infiintate de ani buni, insa depun la fiecare an fisa de inactivitate deoarece nu au fonduri ca sa faca activitate (asta fiindca nu au
solicitant fiscal
bani pentru echipament) - un astfel de fond pe care acum il deschideti ar prinde foarte bine celor care nu au reusit sa se dezvolte
pana acum. Putem asadar sa includem si aceste microintreprinderi in lantul de finantare?

Victoria Baltag Prioritatea de investiții 2.1. are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor, prin sprijinirea
acelor masuri care pot creste competitivitatea acestora. In acest sens, prin program este prevazuta
finantarea intreprinderilor cu un minim de activitate desfasurata pe cel putin un an, fara perioade de
intrerupere sau suspendare.

120 Eligibilitat Cel putin In general microîntreprinderile nu au suport financiar ca sa plateasca angajati full time (abia se descurca, ca de aceea sunt si
e
un
microintreprinderi), si desfasoara activitati fie fara angajati sau cu angajare pe proiect (pe o durata specifica de timp), se poate
solicitant angajat adauga acest detaliu in ghid va rog?

Victoria Baltag Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

121 Eligibilitat Contribu Pentru Bucuresti-Ilfov inca nu sunt detalii, stiti cumva când anume si care va fi procentul alocat acestei regiuni?
e
tie
solicitant proprie

Victoria Baltag Prioritatea de investiții 2.1 a- microîntreprinderi nu va fi finanțată în regiunea București Ilfov .

122 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lista domeniilor de activitate eligibile pentru masura 2.1.A/2015 a fost omis domeniul CAEN Doina Moga
7500 Activitati sanitar - veterinare. Mentionam ca si in perioada 2007-2013 acest domeniu nu a fost eligibil pentru mediul urban.
Trebuie avut in vedere ca in Romania exista MULTE orase care sunt de categoria a III-a, transformate din comune in orase dupa anul
2000, dar care faptic au conditii inca de rural. Si pe acesta activitate sunt necesare investitii pentru dezvoltarea activitatii, aici
cresterea animalelor, sanatatea lor si securitatea alimentara este un domeniu de viitor.

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Această decizie implică şi domeniul medicinii veterinare.

123 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Observ ca sunt omise activitatile medical umane ( caen 86-87). In orasele de categoria a III-a ar prinde foarte bine daca locuitorii ar Doina Moga
putea avea servicii medicale umane si veterinare de calitate.

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

124 Eligibilitat Mijloace Tinand cont de prevederile HG 399/27.05.2015, va rugam sa specificati detalii legate de achizitionarea autovehiculelor prin
e
de
proiectele POR, pe axa prioritara 2.1. – microintreprinderi, respectiv ce fel de autovehicule se pot achizitiona de catre IMM-uri si
cheltuieli transport care este limita maxima in care trebuie sa se incadreze un autovehicul.

125 Eligibilitat Locul de
e proiect impleme
ntare
126 Implemen Achizitii
tare
127 Implemen Achizitii
tare

Andrei
Strengar

Definirea zonelor de rural și urban - în accepțiunea POR, care este legislația pentru stabilirea dacă un sat care aparține de o
primărie de oraș este la rural sau urban, aceasta deoarece la alte Programe, cum este de exemplu PNDR, sunt astfel de precizări.

In conformitate cu Regulamentul CE 1407/2013 (de minimis), art. 3 (2), ajutorul de minimis nu poate fi
utilizat pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
În conformitate cu art. 13, lit. h) din Hotararea 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, sunt cheltuieli neeligibile toate cheltuielile excluse de la
finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. e) din Hotararea nr. 399/2015, corespunzător specificului programului şi particularităţilor
operaţiunilor.
In cadrul acestui apel de proiecte, cheltuiala cu achizitionarea autovehiculelor nu este considerata
eligibila.
Maria Ostrovat In sensul acestui apel, mediul urban reprezinta ansamblul oraşelor şi municipiilor definite ca unităţi
administrativ-teritoriale care includ atât localităţile componente cât şi satele aparţinătoare acestora.

Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai POR - nu am găsit astfel de precizări.

Maria Ostrovat Ghidul solicitantului va fi completat in acest sens.

Verificarea Dosarelor de achiziții de către AM- înainte de a se face efectiv plata, cumpărarea bunurilor, să fie verificate și avizate
Dosarele de achiziții ale beneficiarilor privați.

Maria Ostrovat Realizarea procedurilor de atribuire, precum si achizitionarea bunurilor/serviciilor, cu respectarea
normelor legale in vigoare, cade in responsabilitatea beneficiarilor de fonduri publice.

128 Implemen Producti Indicatorii de Monitorizare, să fie prezentați explicit și transparent încă de la depunerea Cererii de finanțare, ca parte a Cererii de
Maria Ostrovat Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite.
tare
vitatea finanțare; Ceea ce am găsit în Ghid ca indicator de monitorizare: creșterea productivității muncii, ,,Neîndeplinirea țintelor stabilite
muncii pentru acest indicator conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate,, - este foarte greu de angajat și riscant, în situația
economică actuală. Propunem ca indicator de monitorizare: menținerea capacității de producție, serviciu, realizate prin Proiect, pe
toată perioada de monitorizare.
129 Eligibilitat Coduri
Care sunt criteriile conform carora au rezultat listele CAEN a activitatilor eligibile? Fiind vorba de ajutor minimis si de
Judith Ferencz AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
e
CAEN
microintreprinderi, activitate eligibila este conform ghidului este de ex.CAEN 3030 - Febricarea de aeronave si nave spatiale , dar
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
solicitant eligibile nu sunt eligibile serviciile medicale si stomatologice ? Va rog sa includeti si aceste activitati, deoarece sunt activitati de importanta
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
deosebita in fiecare comunicate, rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 3 ani de la înființare, care este un indicator de
prioritate, este foarte mare in aceste activitati
130 Eligibilitat Forme
e
de
solicitant constitui
re
131 Eligibilitat Autorizar
e
e cod
solicitant CAEN

De ce doar societate comerciala sau societate cooperativă este considerat microintreprindere si eligibila? In ghid se face trimitere la Judith Ferencz În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul P.I 2.1.a, aprobate in cadrul
Ghid privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană, unde definita microintreprinderilor include si asociatiile
Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020, pentru acest apel de proiecte, solicitantul eligibil este
familiare, respectiv activitatile inependente.
societatea comercială sau societatea cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.
In conformitate cu procedurile de lucru ale ONRC, autorizarea domeniilor de lucru la sediul principal/secundar desemnat ca loc de Florinda
implementare se face in baza existentei infrastructurii necesare (de exemplu, pentru codul CAEN 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de Pavelescu
cazare similare) autorizarea activitatii 5510 se poate face numai dupa edificarea constructiei, respectiv la finalizarea proiectului. Va
rugam sa aveti in vedere acest aspect prin modificarea conditiei de eligibilitate de la punctul 3.2, in sensul permiterii ca autorizarea
activitatii eligibile sa se realizeze la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

132 Eligibilitat Cel putin Va rugam sa aveti in vedere faptul ca numarul mediu de angajati existent la 31.12.2014 se calculeaza si in baza normelor partiale de Florinda
e
un
lucru. In aceste conditii, va rugam sa reformulati acest criteriu de eligibilitate avand in vedere ca cerinta de 1 angajat cu normă
Pavelescu
solicitant angajat întreagă la 31.12.2014 se poate indeplini prin adunarea normelor partiale de lucru ale 2 sau mai multor angajati.

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

133 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

De asemenea, va rugam sa includeti toate codurile CAEN prevazute in Strategia Națională de Competitivitate, conform domeniilor
prioritare din aceasta

Florinda
Pavelescu

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

134 Eligibilitat Contribu Va rugam sa precizati in conditiile in care rata de cofinantare in cadrul programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a
e
tie
investiției, cum se va masura si stabili indicatorul referitor la contributia proprie?
solicitant proprie

Florinda
Pavelescu

Indicatorul referitor la contributia proprie a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

135 Evaluare Comple Va rugam sa revizuiti subcriteriul 4.1 - Solicitantul a mai beneficiat de finantari din fonduri publice in ultimii 3 ani - prin sprijinirea
tehnica si mentarit accesarii de fonduri nerambursabile de solicitanti care dovedesc experienta in derularea de proiecte de investitii si nu solicitantii
financiara ate
care au beneficiat de finantari din fonduri publice in ultimii 3 ani.

Florinda
Pavelescu

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

136 Evaluare Comple Referitor la subcriteriul 4.1 punctul b) Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfectionare in ultimii 3 ani va rugam sa precizati cum Florinda
tehnica si mentarit se va demonstra indeplinirea acestei cerinte
Pavelescu
financiara ate

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

137 Evaluare Domeniu Conform grilei de evaluare tehnică și financiară, la criteriul 1 codul CAEN este punctat in cadrul a doua subcriterii distincte (1.1 si
Florinda
tehnica si l de
1.2). Va rugam sa revizuiti grila de evaluare astfel incat sa acordati sanse egale tuturor solicitantilor care desfasoara activitati
Pavelescu
financiara activitate cuprinse in Strategia Națională de Competitivitate / Planurile de Dezvoltare Regională. Prin punctarea aceleiasi conditii de doua ori
consideram ca se ingradeste posibilitatea de participare si obtinere a fondurilor nerambursabile.

Chiar daca cele doua subcriterii au in vedere clasa CAEN a investitiei, scopul acestora este de a departaja
proiectele in functie de specific (productie, servicii) pe de o parte si in functie de prioritatea lor la nivel
national/regional.

138 Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Va rugam sa revizuiti subcriteriul 2.3 Solicitantul a inregistrat profit din activitati financiare in anul fiscal anterior depunerii cererii
de finantare avand in vedere faptul ca profitul operational este cel care reflecta rezultatele obtinute de microintreprindere din
activitatea curenta. Avand in vedere conditiile actuale din Romania, in care criza a afectat majoritatea intreprinderilor, consideram
ca luarea in considerare a profitului financiar este o conditie extrem de restrictiva, majoritatea IMM-urilor avand in derulare linii de
credit pentru finantarea activitatii curente.
139 Evaluare Teme
Referitor la subcriteriul 3.2 punctul b) Angajarea de persoane din categorii defavorizate, va rugam sa precizati cum se va demonstra
tehnica si orizontal indeplinirea acestei cerinte.
financiara e

Florinda
Pavelescu

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Florinda
Pavelescu

Prevederile din Ghidul solicitantului au fost clarificate in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

140 Implemen Indicator Va rugam sa precizati daca mentinerea locurilor de munca existente / nou create reprezinta indicator in cadrul acestui apel de
tare
i
proiecte. Fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa revizuti indicatorii propusi, avand in vedere rezultate concrete si care sa
reflecte capacitatea imbunatatita a microintreprinderii dupa implementarea proiectului (de exemplu, conform DMI 4.3 POR 20072013 cresterea cifrei de afaceri, cresterea profitului, nr. de locuri de munca nou create etc.)

Florinda
Pavelescu

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

141 Implemen Producti Va rugam sa precizati datele de referinta care vor fi avute in vedere la calcularea productivitatii muncii in decurs de 2 ani dupa
tare
vitatea finalizarea investitiei (avand in vedere ca finalizarea investitiei nu coincide cu inchiderea unui an fiscal).
muncii
142 Eligibilitat Coduri
Spiritul antreprenorial este limitat sau mai bine spus inexistent pentru sectorul alimentar in mediul urban. NU am gasit nici un cod
e
CAEN
eligibil pentru productia de exemplu de produse alimentare, sau pentru Activitati de alimentatie cum ar fi cateringul…nici un cod
solicitant eligibile CAEN din grupa 108 “Fabricarea altor produse alimentare” sau din grupa 56 “Restaurante si alte activitati de servicii de
alimentatie”…5610 “Unitati de alimentatie care servesc pentru acasa”…etc…
As dori sa stiu daca exista posibilitatea de a introduce si acest sector pe lista celor eligibile.

Florinda
Pavelescu

143 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.
Raluca Roman Prima şi a doua procesare a produselor agricole din mediul urban vor fi sprijinite in cadrul PNDR.
Domeniile care au ca obiect comerţul de orice natură nu sunt considerate eligibile in cadrul POR.

Consultand ghidul solicitantului si conditiile de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 microintreprinderi, nu am Diana Sugar
regasit codul CAEN 8891 "Activitati de ingrijire zilnica pentru copii" prin care sa fie sustinuta infiintarea de crese private. Ar trebui sa
se regaseasca in lista domeniilor de activitate eligibile si infiintarea de crese private, avand in vedere faptul ca sistemul public de
crese nu este satisfacator nici din punct de vedere al conditiilor materiale oferite si nici din punct de vedere al locurilor (nu exista
locuri suficiente in crese).
144 Ajutor de Intreprin Conditii de eligibilitate aplicant - Intreprindere unica: SPETA: avand in vedere exemplul oferit la pagina 8, si anume dacă
Andreia Deliu
minimis dere
întreprinderile A și B sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea
unica
beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro), va rugam sa specificati daca intrepretarea intreprinderii unice
se aplica si intreprinderilor partenere? Astfel, dacă întreprinderile A și B sunt PARTENERE (spre exemplu, A deține 40% din părțile
sociale ale lui B), atunci A și B pot beneficia separat fiecare dintre ele de 200.000 EUR? Sau regula plafonului de minimis se aplica
cumulat la cele 2 firme?

Activităţile destinate educaţiei nu pot fi finanţate in cadrul PI 2.1.A intrucât educaţia are destinată o axă
prioritară în POR. Totodată, educaţia nu este considerat domeniu competitiv în SNC.

Nu, definitia intreprinderii unice nu cuprinde intreprinderile partenere.

145 Eligibilitat Exceptii
e proiect

Clarificarea termenilor de la punctul 3.1, Reguli generale, pagina 10
Andreia Deliu
Bullet 1) Va rugam sa clarificati termenul “incheierea contractului” in paragrafele referitoare la capitolul Exceptii. Ce anume
reprezinta momentul incheierii contractului: a) momentul semnarii contractului de finantare, b) momentul finalizarii implementarii
si a perioadei contractuale, c) momentul finalizarii implementarii si a perioadei de monitorizare a proiectului.
Bullet 2) Nu este clara exprimarea paragrafului urmator, va rugam sa explicati la ce se refera exceptia cu privire la respectarea
valorii minime eligibile a priectului. “Criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă eligibilă, a cărui respectare
este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv”.

Termenul “incheierea contractului” se refera aici la semnarea contractului de finantare.
Verificarea respectarii limitei minime a valorii eligibile se realizeaza doar pe parcursul etapelor de
verificare preliminara, evaluare tehnica si financiara si contractare, nu si in perioada de implementare si
monitorizare.

146 Eligibilitat Investitii Eligibilitatea proiectului: Tipuri de investiții eligibile, punctul 3.3 (art. 4), pagina 14:
Andreia Deliu
e proiect eligibile (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii) Proiectul propus prin prezenta cerere 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
SPETA: Un beneficiar a o obtinut fonduri pentru constructia unei hale de productie. Este permis sa solicite pentru aceeasi hala de
productie finantare pentru activitatea de extindere a halei (deci, activitate diferita dar realizata pe aceeasi infrastructura).

Da, fiind vorba de o activitate diferită.

147 Eligibilitat Investitii Eligibilitatea proiectului, punctul 3.3, pagina 13 - Va rugam clarificati acest paragraf: Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții Andreia Deliu
e proiect finalizate care au fost încheiate din punct de vedere fizic sau financiar până la momentul depunerii cererii de finanţare.
SPETE, va rugam sa ne mentionati un raspuns pentru variantele de mai jos:
a) Se considera eligibila o cheltuiala cu constructia inceputa inaintea depunerii cererii de finantare (contractul cu constructorul a
fost incheiat inainte de depunerea CF) , dar nefinalizata pana la semnarea contractului de finantare?
b) Se considera eligibila o cheltuiala cu constructia inceputa inaintea depunerii cererii de finantare, si finalizata pana la semnarea
contractului de finantare?
c) Este eligibila cheltuiala cu un echipament daca contractul cu furnizorul a fost incheiat si s-a platit un avans inaintea depunerii
cererii de finantare, urmand ca echipamentul sa fie livrat si pus in functiune, respectiv restul de plata sa fie efectuat, inaintea
semnarii contractului de finantare?
d) Este eligibila cheltuiala cu un echipament daca contractul cu furnizorul a fost incheiat si s-a platit un avans inaintea depunerii
cererii de finantare, urmand ca echipamentul sa fie livrat si pus in functiune, respectiv restul de plata sa fie efectuat, dupa
semnarea contractului de finantare?

Acest criteriu de eligibilitate a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

148 Eligibilitat Perioada
e proiect de
impleme
ntare
149 Eligibilitat Autorizar
e
e cod
solicitant CAEN

Va rugam sa mentionati o durata minima si maxima de implementare a unui proiect, exprimata in luni/ ani

Andreia Deliu

Perioada maxima de implementare a proiectului va depinde de perioada de valabilitate a schemei de
minimis. Aceasta va fi specificata in varianta finala de ghidului solicitantului, dupa aprobarea schemei de
minimis aplicabile.

Conditii de eligibilitate aplicant - Domeniul de activitate în care se realizează investiţia. SPETA: la data depunerii proiectului, in cazul Andreia Deliu
in care nu se poate inregistra activitatea proiectului la punctul de lucru, se permite depune anexa la Cererea de Finantare doar
Hotararea AGA si actul constitutiv modificat in urma AGA, care prevad infiintarea unui punct de lucru cu activitatea aferenta
proiectului ca document justificativ?

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

150 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Conditii de eligibilitate aplicant - Codul CAEN aferent investitiei: Va rugam sa precizati daca lista B a codurilor CAEN – cele incluse in Andreia Deliu
Planurile de Dezvoltare Regionala se aplica oricarei firme, indiferent din ce regiune provine.

Codurile CAEN identificate în PDR se vor aplica în toate regiunile de dezvoltare.

151 Eligibilitat Contribu Va rugam sa clarificati punctul 2.4, pagina 6, referitor la valoarea eligibila minima si maxima a unei investitii. Ce reprezinta plafonul Andreia Deliu
e
tie
de 200.000 EUR – valoarea maxima eligibila a proiectului sau valoare maxima a asistentei financiare nerambursabile care poate fi
solicitant proprie acordata? Poate valoarea eligibila a unui proiect sa depaseasca 200.000 EUR? SPETA: Avem situatia unei intreprinderi care
achizitioneaza un echipament de 250.000 EUR. Va rugam sa precizati care dintre variantele de mai jos este acceptata din punctul de
vedere al autoritatii:
•
Valoare totala proiect = 250.000 EUR, din care valoare eligibila 200 000 EUR, restul cheltuielilor de 50 000 EUR sunt bugetate
ca si cheltuieli NE
•
Valoare eligibila proiect = 250.000 EUR, in acest caz, firma solicita un procent de 80% asistenta financiara nerambursabila
(respectiv un grant de 200.000 EUR), restul este considerat chetuiala neeligibila si suportata de firma.

Conditia de eligibilitate referitoare la pragul maxim al valorii eligibile a proiectului a fost revizuita pentru
o mai mare claritate.

152 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Conditii de eligibilitate aplicant - Rezultatele financiare ale societatii: Va rugam sa precizati daca in ghidul varianta finala va exista
Andreia Deliu
vreo conditie de eligibilitate referitoare la o intreprindere ce a intregistrat pierdere pe anul anterior depunerii cererii de finantare?
Poate o intreprindere care a inregistrat pierdere in anul anterior depunerii cererii de finantare sa depuna o aplicatie pentru
obtinerea unei finantari nerambursabile?
153 Evaluare Concentr Grila de valuare tehnica si financiara:
Andreia Deliu
tehnica si are
In ceea ce priveste Grila de Evaluare, Criterul 5, “Concentrarea strategica a investitiilor”, ce punctaj obtine un beneficiar care
financiara strategic provine din mediu urban, insa locatia de implementare nu este nici statiune turistica sau balneara, si nici municipiu resedinta de
a
judet.
Daca obtine zero puncte la acest criteriu, proiectul va fi declarat respins automat, avand in vedere Capitolul 8, “Evaluarea tehnică și
financiară” din Ghidul General al Aplicantului, care mentioneaza: “În cazul în care proiectul obtine 0 puncte la oricare dintre
subcriteriile din grila de evaluare tehnică și financiară, proiectul este respins automat”?

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar.

Punctarea fiecarui subcriteriu se face prin selectarea unei optiuni (ex. a., b., c.) si a punctajului aferent
optiunii, cu exceptia subcriteriilor 2.3., 3.1., 3.2. si 4.1., unde pot fi selectate una sau mai multe optiuni,
dupa cum este cazul, punctajele aferente cumulandu-se. Punctajul final reprezinta suma punctajelor
obtinute la toate cele 5 criterii.
Nu se resping proiectele care au obținut 0 puncte la un subcriteriu. Ghidul specific va contine clarificari
suplimentare in acest sens.

154 Eligibilitat Cel putin Referitor la conditia „Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel
e
un
puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii
solicitant angajat cererii de finanțare”, la nivelul carui an fiscal un solicitant infiintat in anul 2010 trebuie sa demonstreze ca a avut cel putin un
angajat cu norma intreaga? Putem considera anul 2011, an de referinta?

Global Market Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita.
Strategy SRL

155 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Valeriu Luanli

Propunere de includere a codului CAEN 8623 in lista domeniilor eligibile

Propunerea a fost discutată în cadrul Comitetului de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul
sanatatii va putea fi finantat in cadrul instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMMurilor din domenii competitive.

156 Eligibilitat Cel putin Suntem un SRL-D infiintat in 2014 si am dori sa accesam fonduri pentru codul CAEN 4520. In ghidul specific se mentioneaza ca in
Fely Nicol
e
un
anul 2014 solicitantul sa fi avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada acestui an fiscal si are cel putin un angajat cu
solicitant angajat norma intreaga la depunerea cererii de finantare. Ce se intampla in cazul in care nu a fost angajat cu norma intreaga ini anul 2014?

O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2016, trebuie să fi fost înfiinţată cel
mai târziu la 1 ianuarie 2015 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015. Referitor la
numărul de angajați, acest criteriu de eligibilitate a fost modificat. Noile prevederi, precum si clarificari in
acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul
lunii ianuarie 2016.

157 Eligibilitat Cel putin La punctul 3.2.3 - Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, a avut cel puțin Alin Stefan
e
un an
un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreaga la data depunerii cererii de
solicitant fiscal
finanțare, consider că prin excluderea societăților cu activitatea suspendată temporar oricând în perioada 2014-2015 limitați
accesul la fonduri al unor potențiale afaceri de succes. Cred ca dacă societatea a depus bilanț chiar și pe zero în anul 2014 și a reluat
activitatea în anul 2015 aceasta ar trebui să fie eligibilă cu condiția unui numar de angajați cu normă întreaga de cel putin 2 angajați
și a unui capital social de minim 40000 de lei.

Prioritatea de investiții 2.1. are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor, prin sprijinirea
acelor masuri care pot creste competitivitatea acestora. In acest sens, prin program este prevazuta
finantarea intreprinderilor cu un minim de activitate desfasurata pe cel putin un an, fara perioade de
intrerupere sau suspendare.

158 Evaluare Caracter Pentru un potential beneficiar care presteaza activitati de arhitectura (cod CAEN 7111 regasit in Strategia Nationala de
Alexandra
tehnica si inovativ Competitivitate), produsul finit, respectiv documentatia tehnica de realizare a unei constructii demonstreaza conform specificatiilor Bondrea
financiara
grilei de evaluare tehnica si financiara caracterul inovativ al investitiei prin inovatie/diversificare de produs/serviciu si proces. De
asemenea, pentru activitatea indicata anterior, va rugam sa ne comunicati daca pentru un birou de arhitectura constructia si
dotarea sediului social in care activitatea se desfasoara reprezinta o activitate eligibila.

Caracterul inovativ al unui produs/serviciu trebuie demonstrat, luand in considerare si prevederile din
ghidul solicitantului - grila de evaluare tehnica si financiara.
Construirea si dotarea spatiului de prestare a activitatii (cod CAEN eligibil) sunt eligibile.

159 Depunere Anexe
CF

Care este orizontul de timp pentru proiectiile financiare in cadrul analizei financiare din planul de afaceri, pentru proiectele depuse Marilena Ivan Orizontul de timp pentru realizarea proiecţiilor financiare solicitate este de 5 ani.
conform acestui ghid (Pl 2.1)? In anexa Modei Plan de afaceri a Ghidului Conditii generale este specificat "Orizontul de timp pentru
proiecţiile financiare este de 5 ani/10 ani (in funcţie de tipul de proiect )”, cu urmatoarea nota de subsol: “1 Va rugam consultati
ghidurile specifice". In ce sectiune a Ghidului Conditii specifice pentru Pl 2.1 este precizat acest orizont de timp?

160 Depunere Formular La subcapitolul 1.6 Indicatorii de proiect – “Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor Marilena Ivan Subcapitolul 1.6. se referă la Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și
CF
CF
indicatori în afara celor menționați în cadrul acestei secțiuni”.
performanței investiției Proiecțiile financiare și rezultatele finaciare obținute nu fac obiectul analizei
Probabil aceasta prevedere nu se refera indicatorii financiari, care trebuie calculati in cadrul analizei financiare a planului de afaceri.
acestui subcapitol.
161 Eligibilitat
e
cheltuieli

Sunt eligibile unele cheltuieli angajate, respective efectuate anterior semnarii contractului de finantare? Din corelarea informatiilor Marilena Ivan
privind documentele care trebuie depuse odata cu cererea de finantare sau in faza precontractuala, pe de o parte, cu categoriile de
cheltuieli eligibile prevazute la subcapitolul 3.1 Cheltuieli eligibile, rezulta ca sunt eligibile unele cheltuieli care in mod necesar sunt
facute anterior semnarii contractului de finantare. Nu se specifica clar, in cuprinsul ghidului, care ar fi aceste cheltuieli.

Din cheltuielile efectuate inainte de depunerea cererii de finantare, pot fi considerate eligibile doar cele
cu servicii de consultanță/ asistență pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor,
avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor
şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact,
elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri, cu condiția ca achiziția acestor servicii să fie
efectuată cu respectarea legislației europene și naționale în vigoare.

162 Eligibilitat
e
cheltuieli

Este eligibila achizitia de echipamente si utilaje in leasing?

Marilena Ivan Nu sunt eligibile cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015

163 Eligibilitat
e
cheltuieli

Este eligibila cheltuiala cu intocmirea proiectului tehnic - Detalii de executie, necesar pentru a fi realizate lucrarile de constructii?

Marilena Ivan Nu, cheltuiala cu intocmirea proiectului tehnic nu este eligibila.

164 Eligibilitat
e
cheltuieli

Ce se intelege prin “investitia de baza" la subcapitolul 3.4 Cheltuieli eligibile - Categorii de cheltuieli eligibile - lit. a: "a. Cheltuieli
Marilena Ivan Investiția de bază nu se referă la retehnologizarea societății prin achiziția de echipamente noi, ci la cap. 4
pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază”? Este vorba de investitia totala ca obiect al proiectului? Daca proiectul are in
din Devizul General. Ghidul Solicitantului-condiții specifice de accesare a fondurilor menționează clar
vedere doar retehnologizarea prin achizitie de echipamente noi, care este investitia de baza?
care sunt aceste cheltuieli.

165 Eligibilitat Investitii La subcapitolul 3.2 Eligibilitatea solicitantului, punctul 5 Locul de implementare a proiectului – “b.Solicitantul deține unul din
Marilena Ivan Notiunea de "imobil" include terenul si, unde exista, constructiile de pe acesta.
e proiect eligibile următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri)”.
Investitia eligibila poate avea ca obiect atat lucrari de extindere/modernizare a constructiilor existente
Notiunea de imobil se refera doar la o constructie existenta sau la un teren cu constructie existenta? Prin urmare, investitia eligibila
cat si lucrari pentru realizarea unei constructii noi.
poate avea ca obiect doar lucrari de extindere/modernizare sau alte lucrari de interventii la constructii, fiind excluse lucrarile
pentru o constructie noua?
Nu este clar, pentru ca la subcapitolul 3.3 Eligibilitatea proiectului, punctul 3 Tipuri de investitii eligibile, sunt incluse si lucrari de
construire: “lucrări de construire / extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie”. Prin urmare, construirea unei hale noi de
productie este investitie eligibila?
166 Eligibilitat Autorizar In cazul in care investitia prevazuta consta in construirea unei hale de productie noi (pe teren in proprietate) – la data depunerii
Marilena Ivan Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
e
e cod
cererii de finantare nu exista o cladire pentru a autoriza activitatea. Activitatea respectiva (clasa CAEN) este autorizata pe locatia in
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
solicitant CAEN
care se desfasoara activitatea in prezent; prin proiectul de investitie se urmareste retehnologizarea si marirea capacitatii de
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
productie, care se poate realiza in locatia noua prin construirea unui spatiu de productie mai mare.
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
Din formulare se poate intelege (dar nu este foarte clar) ca pentru eligibilitatea domeniului de activitate (clasa CAEN) este
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
suficienta, la data depunerii cererii de finantare, o hotarare AGA prin care sa se precizeze ca in locul de implementare a proiectului
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.
va fi desfasurata activitatea vizata de investitie. Este acceptata aceasta interpretare? Este necesar ca pana la finalul proiectului
activitatea sa fie autorizata la Registrul Comertului pentru locul de implementare a proiectului?
167 Implemen
tare

La subcapitolul 1.6 Indicatorii de proiect - ”Notă: Nu se acceptă identificarea si cuantificarea, în cadrul cererii de finanţare, a altor
indicatori în afara celor menţionaţi in cadrul acestei secţiuni”. Probabil aceasta prevedere nu se refera indicatorii financiari, care
trebuie calculati in cadrul analizei financiare a planului de afaceri.
168 Eligibilitat Cel putin Propunere de excludere a conditiei - Solicitantul a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are
e
un
cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare
solicitant angajat

Marilena Ivan Subcapitolul 1.6. se referă la Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și
performanței investiției Proiecțiile financiare și rezultatele finaciare obținute nu fac obiectul analizei
acestui subcapitol.
Mircea Razvan Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
Dicu
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

169 Eligibilitat Achizitie Propunere privind includerea in categoria cheltuielilor eligibile a celor cu achizitionarea de spatii de productie sau servicii, spatii
e
teren
unde isi desfasoara activitatea societatea respectiva;
cheltuieli

Dana Mihaela Cheltuiala cu achizitionarea de spatii de productie/servicii nu este eligibila in cadrul acestei prioritati de
Iordanescu
investitii.
În conformitate cu art. 13, lit. h) din Hotararea 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, sunt cheltuieli neeligibile toate cheltuielile excluse de la
finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. e) din Hotararea nr. 399/2015, corespunzător specificului programului şi particularităţilor
operaţiunilor.
Dana Mihaela Prioritatea de Investiții 2.1 a sprijină doar microintreprinderi non-agricole din mediul urban Activitățile
Iordanescu
din cadrul acestei axe prioritare vor fi complementare cu POCU – AP3 care va sprijini crearea de IMM-uri
nonagricole din mediul urban .De asemenea, este asigurată complementaritatea cu POC – AP 1 şi AP 2
(care va sprijini IMM-urile care au ca domeniu de activitate cercetarea, precum și utilizarea TIC pentru
dezvoltarea afacerilor din mediul urban şi rural), PNDR (va sprijini IMM-urile agricole din mediul urban şi
rural, precum şi microîntreprinderile şi întreprinderile mici non-agricole din mediul rural).

170 Eligibilitat Locul de De ce acest program se adreseaza doar imm-urilor din urban si nu si din rural, se stie ca satul romanesc are nevoie de investiii care
e proiect impleme sa creeze locuri de munca. Sa nu-mi spuneti ca exista programe dedicate societatilor din rural( ex. PNDR, Ministerul IMM-urilor),
ntare
dar aceste programe nu sunt atractive pt. antreprenori datorita conditiilor impuse, a procentelor mari de cofinantare pe care
trebuie sa le aiba la dispozitie un antreprenor.

171 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Propunere referitoare la introducerea in lista codurilor CAEN eligibile, si a activitatilor veterinare COD Caen 7500 (sunt servicii in
domeniul sanatatii prestate de medicii veterinari);

Dana Mihaela AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
Iordanescu
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

172 Eligibilitat Cel putin In baza caror documente depuse ca anexe la Cererea de Finantare se va face verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate privind Claudia
e
un
existenta a cel putin unui angajat cu norma intreaga pe perioada unui an fiscal integral si cea de a avea cel putin un angajat cu
Olarescu
solicitant angajat norma intreaga la data depunerii cererii de finantare? Conditiile de eligibilitate privind existenta a cel putin unui angajat cu norma
intreaga pe perioada unui an fiscal integral si cea de a avea cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de
finantare se considera indeplinite daca solicitantul a avut in anul fiscal anterior depunerii Cererii de finantare 4 angajati cu fractiune
de norma (2 ore), iar la momentul depunerii Cererii de finantare are aceeasi situatie?

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

173 Eligibilitat Contribu Cum se va cuantifica si cum se va monitoriza indicatorul „Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului”
e
tie
mentionat ca si indicator de proiect in cadrul Ghidul specific pentru prioritatea de investitie 2.1 , sectiunea 1.6 Indicatorii de
solicitant proprie proiect?

Claudia
Olarescu

Indicatorul referitor la contributia proprie a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

174 Implemen Producti Indicatorul „Cresterea productivitatii muncii, la 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului” mentionat ca si indicator de
tare
vitatea proiect in cadrul Ghidul specific pentru prioritatea de investitie 2.1, sectiunea 1.6 Indicatorii de proiect, va fi monitorizat in perioada
muncii de sustenabilitate raportat la cifra de afaceri provenita din activitatea pentru care se primeste finantare sau raportat la intreaga
cifra de afaceri a intreprinderii ?
175 Eligibilitat Cel putin Referitor la conditia "a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal" - daca o firma care a avut
e
un
urmatoarea situatie:
solicitant angajat - in perioadele 01.01.2014 - 18.07.2014 si 24.07.2014 - 31.08.2014 - a avut 1 angajat cu norma intreaga
- in perioada 01.09.2014 - 31.12.2014 - a avut 2 angajat cu norma intreaga
- in perioada 19.07.2014 - 23.07.2014 nu a avut nici un angajat.
va rugam sa ne precizati daca firma indeplineste conditia de eligibilitate "a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada
acestui an fiscal" si se califica pentru finantare in conditiile in care in medie a avut mai mult de 1 angajat cu norma intreaga, dar in 3
zile, in cursul anului, firma nu a avut nici un angajat.
176 Eligibilitat Coduri
Am identificat din discutiile cu potentialii beneficiari o serie de coduri CAEN care lipsesc din "Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate
e
CAEN
eligibile", publicata pe site-ul inforegio, sub "Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de
solicitant eligibile investitie 2.1 – microintreprinderi ", dar care se regasesc in lista "domenii de competitivitate identificate la nivel national si
regional" (Exemplu: 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice). Lista publicata este
finala? Va rugam sa dati o solutie pentru beneficiarii ca nu se incadreaza in "Lista domeniilor de activitate eligibile" (exemplul de
mai sus).
177 Eligibilitat Incadrar Referitor la locurile de munca pe axa 2.1 – microintreprinderi. Exemplu: In 2014 o firma a avut 8 angajati, iar in 2015 are 17
e
e IMM
angajati; se incadreaza la microintreprinderi? Va rugam sa ne dati detalii.
solicitant

Claudia
Olarescu

Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.
Prevederile referitoare la valoarea eligibila minima si maxima au fost revizuite.

Ana Ardelean

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Andrei
Strengar

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Andrei
Strengar

Datele (numar mediu de salariati, active totale/cifra de afaceri) luate in calcul sunt cele aferente
ultimului exercitiu financiar incheiat, inainte de depunerea cererii de finantare. Astfel, daca cererea de
finantare este depusa in cursul anului 2015, datele luate in calcul sunt cele aprobate la 31.12.2014.
In cazul dvs., firma se incadreaza in categoria microintreprinderilor, cu conditia ca limita de 9 angajati
(numarul mediu de salariati) sa nu fi fost depasita in anul 2013 (adica sa se fi situat sub pragul aferent
microintreprinderilor, pe parcursul a cel putin 2 exercitii financiare consecutive - 2013 si 2014).
Chiar daca pragul va fi depasit la 31.12.2015, firma va fi incadrata in categoria intreprinderilor mici doar
daca depasirea pragului se va realiza inclusiv in exercitiul financiar 2016 (respectiv pe parcursul a 2
exercitii financiare consecutive - 2015 si 2016).

178 Eligibilitat Cel putin Va rugam sa clarificati punctul 3 din cadrul Articolului 3.2 - Eligibilitatea solicitantului, "Solicitantul a desfăşurat activitate pe o
Mihai
e
un
perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an
Muntenescu
solicitant angajat fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare", respectiv daca solicitantul trebuie sa fi
avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe toata perioada a acestui an fiscal (fara intrerupere) sau este suficient ca numarul
mediu de salariati la bilant la 31.12.2014 sa fie minim 1.
Exemplul 1.: Daca solicitantul a avut 1 angajat cu norma intreaga pe perioada de 9 luni si in celelalte 3 luni ale anului fiscal a avut un
angajat cu norma partiala, este eligibil conform punctului 3 din cadrul Articolului 3.2 - Eligibilitatea solicitantului?
Exemplul 2.: Daca solicitantul a avut 3 angajati cu norma intreaga pe perioada de 9 luni si in celelalte 3 luni ale anului fiscal nu a
avut nici un angajat, este eligibil conform punctului 3 din cadrul Articolului 3.2 - Eligibilitatea solicitantului?

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

179 Eligibilitat Cel putin Consideram ca la sectiunea “Eligibilitatea solicitantului” punctul 3.2.3 care este conceput astfel:
Simona Tutui
e
un
Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu
solicitant angajat normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare.
Se incalca principiul egalitatii de sanse, este un tratament diferit aplicat intreprinderilor. Daca cerinta ca o microintreprindere sa
aiba cel putin un an fiscal incheiat se poate intelege, aceea ca in tot anul fiscal sa aiba cel putin un angajat cu norma intreaga suna
restrictiv pentru toate acele microintreprinderi recent infiintate (dar peste un an) care incearca sa reduca pe o perioada de timp
cheltuielile folosindu-se de forta de munca a intreprinzatorului, care nu este obligat sa fie incadrat la firma pe care a infiintat-o.

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

180 Depunere
CF

Prioritatea de investiții 2.1 a- microîntreprinderi nu va fi finanțată în regiunea București Ilfov .

181 Eligibilitat
e
cheltuieli

Avem rugămintea să oferiți posibilitatea obținerii finanțării nerambursabile prin intermediul acestui apel și celorlaltor apeluri din
Oana Delcea
cadrul Axei 2, și regiunii București – Ilfov, deoarece sunt numeroase companii interesate de prioritătile de investitii din cadrul
acestei axe.
Referitor la Cheltuielile eligibile – Cheltuieli cu serviciile de consultanță /asistență, avem rugămintea să specificați dacă este vorba Oana Delcea
de decontarea a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, valoare totală fiind cu tot cu cheltuielile pentru consultanță, sau fără
acestea.

Valoarea serviciilor de consultanta trebuie sa fie in limita a 7% din valoarea eligibila totala (aceasta din
urma incluzand cheltuielile cu serviciile de consultanta)

182 Eligibilitat Cel putin Referitor la Criteriul de eligibilitate Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal
Oana Delcea Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
e
un
integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
solicitant angajat data depunerii cererii de finanțare, avem rugămintea să menționați dacă este vorba despre ultimul an de activitate. (respectiv anul
2014)
183 Eligibilitat Incadrar Cu privire la incadrarea în categoria microintreprinderilor si identificarea intreprinderilor partenere/legate ma voi referi la un aspect Silvia Ganescu Ghidul solicitantului publicat spre consultare contine mai multe clarificari in legatura cu conceptul de
e
e IMM
care poate ar necesita o mentiune distincta in ghid, si anume:
"intreprindere unica", relativ recent introdus in legislatia aferenta ajutorului de minimis. Desi aparent
solicitant
- Analiza de intreprindere autonoma/partenera/legata facuta atat in ghidul solicitantului, cat si in Ghidul Comisiei Europene privind
intreprinderea unica ar reprezenta firmele legate, asa cum sunt acestea definite in legislatia de incadrare
definirea IMM cuprinde numai situatiile in care relatiile respective de dependenta sunt intre intreprinderi.
in categoriile IMM, tocmai situatiile in care legatura dintre firme s-ar stabili prin intermediul unei
In Legea 346, la ART. 4^4, la punctele 4 si 5 se mentioneaza ca:
persoane fizice/ grup de persoane fizice (care actioneaza de comun acord) nu se aplica acestui concept.
« (4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, 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
Pentru a nu crea si mai multe confuzii intre cele 2 aspecte de luat in considerare, respectiv
activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente.
1) incadrarea solicitantului in categoria microintreprinderilor odata cu identificarea intreprinderilor
(5) O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval
partenere si legate - conform Legii 346/2004
pe piaţa în cauză. »
2) identificarea intreprinderii unice (conform Regulamentului CE asupra ajutorului de minimis,
Cu alte cuvinte, în conformitate cu L.346, daca o persoana fizica detine peste 50% din partile sociale sau din actiunile a doua
1407/2013)
companii care activeaza pe aceeasi piata relevanta sau pe piete adiacente (asa cum sunt definite mai sus), cele doua companii sunt
am ales tratarea cu mai multe detalii a acestuia din urma.
legate.
Pentru explicitarea si aplicarea corecta a prevederilor Legii 346/2004 am ales sa facem trimitere la
1. Exemplu din practica : Asociatul X detine 100% din compania A care este producatoare de mobila si 90% din compania B care are
documente si ghiduri deja existente (e.g. ghidul CE privind definirea IMM), fara a replica informatia
activitate de comert cu mobila (aceeasi piata relevanta, deci), rezulta ca intreprinderile A si B sunt legate (printr-o persoana fizica
continuta in acestea.
nu printr-o companie C).
Conform legii, am putea merge chiar mai departe, la grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord.
Totusi, subliniem faptul ca prevederile legislatiei aferente acestui apel de proiecte (spre ex. Legea
2. Exemplu : Asociatul X detine 100% din compania A care este producatoare de mobila si asociatul Y care este tatal (sau sotia)
346/2004, Regulamentul 1407/2013) sunt aplicabile si obligatorii in intregimea lor, chiar daca ele fac
asociatului X detine 90% din compania B care are activitate de comert cu mobila (aceeasi piata relevanta, deci), ar putea rezulta ca
doar partial obiectul unor explicitari in ghidul solicitantului.
intreprinderile A si B ar fi legate (printr-un grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord – aici speta este mai sensibila
pentru ca legea nu defineste sintagma « actioneaza de comun acord »).
Din toate exemplele oferite in Ghid nu se deduce si speta mentionata de mine. Singurul loc in care se mentioneaza speta respectiva
este L.346. Din experienta programelor anterioare, in practica, tipul de legatura mentionat de mine mai sus este ignorat,
intreprinderea producatoare din exemplul 1 considerandu-se autonoma.
Solicitarea ar fi ca in cazul in care rationamentul respectiv, care decurge de altfel din Legea 346, considerati ca va trebui aplicat, ar
trebui inclusa in ghid o mentiune distincta.
184 Depunere
CF

A se intelege ca regiunea Bucuresti-Ilfov este exlusa de la finantare, sau finantarea proiectelor din aceasta regiune va fi decisa
ulterior ?

Letitia
Diculescu

Prioritatea de investiții 2.1 a- microîntreprinderi nu va fi finanțată în regiunea București Ilfov .

185 Eligibilitat
e
cheltuieli

Consideram oportuna includerea in categoria cheltuielilor eligibile (alaturi de cheltuielile de la punctul i- elaborarea documentaţiilor Letitia
necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii
Diculescu
avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact – pagina 16 din ghidul
specific) a cheltuielilor de proiectare – elaborare proiect tehnic de executie, detalii de executie, caiete de sarcini, in baza caruia vor
fi licitate si executate lucrarile. Acest cost reprezinta un cost important pentru beneficiar si consideram ca este utila includerea
acestei categorii de cheltuieli in categoria celor eligibile, datorita importantei pe care proiectul tehnic, ca documentatie tehnicoeconomica de sine statatoare, o are in contextul general al implementarii unui proiect de investitii ce contine lucrari de constructii.

Conform ghidului solicitantului, sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
finantate prin proiect, cheltuielile privind:
i. elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente
obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin
certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact;
(...)
iv. serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau
aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie

186 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Sunt excluse de la finantare multe coduri CAEN – cele referitoare la sanatate umana/domeniul social, precum: 86, 86, 87, 88, etc.
Propunem includerea acestor activitati in categoria celor care pot primi finantare in cadrul POR 2014-2020 datorita importantei
acestor activitati in contextul economic si social actual.

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Letitia
Diculescu

187 Eligibilitat Contribu Avand in vedere faptul ca ponderea finatarii nerambursabile este de 100%, care este relevanta Contribuției proprii a solicitantului la Letitia
e
tie
valoarea eligibilă a proiectului, care va fi practic 0?
Diculescu
solicitant proprie

Indicatorul referitor la contributia proprie a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

188 Evaluare Domeniu grila de punctaj-Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară acorda in cadrul criteriului 1.1 punctaje superioare (20 puncte)
Letitia
tehnica si l de
unor domenii de activitate productive, in cadrul carora, in general, firmele au statut de intreprindere mica, mai degraba, decat de Diculescu
financiara activitate microintreprinderi, ca atare se poate ajunge la punctarea unei categorii de solicitanti care, de fapt, nu sunt eligibili in cadrul acestei
masuri. Consideram oportuna revizuirea listei de punctaje referitoare la criteriul 1.1.

Grila de evaluare tehnica si financiara a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens,
vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.

189 Implemen
tare

Letitia
Diculescu

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

Liviu Flaviu
Manea

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

190 Depunere Anexe
CF

Consecinta de recuperare integrala a finantarii acordate in situatia neindeplinirii tintelor indicatorului de crestere a productivitatii
muncii este disproportionata. Cel mult se poate merge pe recuperarea partiala, proportional cu gradul de neindeplinire a acestui
indicator. Insa acest indicator de proiect este unul care depinde de foarte multe variabile economice, de piata de desfacere, de
starea economiei in ansamblu, de puterea de cumparare a clientilor, de variatiile de pe piata muncii, toate avand un impact
puternic asupra acestui indicator la nivelul unei companii.
Referitor la completarea cererii de finantare, este de dorit ca cerinta sa fie
„Clasarea notificarii sau decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de la
autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice și private asupra mediului, în copie conformă cu originalul”
pentru a se acoperi cazul in care activitățile proiectului nu intra sub incidenta cu HG nr. 445/2009 si nici a art.28 din OUG 57/2007,
nefiind astfel necesara supunerea la procedurile de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata

191 Depunere Anexe
CF

Momentul in care se solicita autorizația de construire il consideram prea apropiat de cel al depunerii proiectului, având in vedere
Liviu Flaviu
timpul relativ scurt prognozat pentru procesul de evaluare aplicațiilor. Se considera ca, pentru a se încadra in acest timp, activitatea Manea
de autorizare a construirii trebuie demarata înainte de a se cunoaște rezultatul evaluării proiectului, numărul de aplicații depuse, si
daca proiectul are vreo șansa de a fi finanțat, ceea ce înseamnă ca solicitantul este forțat la efectuarea de cheltuieli de autorizare
care au o șansa destul de ridicata sa fie făcute in van. De asemenea întârzierile in eliberarea autorizației pot apărea, in primul
rând, de la entitățile care emit avize specifice (inclusiv diversele comisii ale primăriilor, precum comisia de circulație), fiind deseori
întâlnite cazuri in care eliberarea avizelor , a necesitat multiple solicitări si reveniri de la proiectant si verificatorii de proiecte. Se
propune solicitarea autorizației de construire, ca obligație din partea solicitantului, in termen de maxim trei luni de la semnarea
contractului de finanțare.

Autorizarea de construire va fi solicitata, in mod obligatoriu, inainte de semnarea contractului de
finantare. Totusi, termenul maxim in care poate fi prezentata aceasta va fi astfel stabilit incat sa ia in
calcul eventuale intarzieri din partea autoritatilor emitente.

192 Depunere Anexe
CF

Dacă proiectul este acceptat pentru finanțare (i.e. a parcurs cu succes etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și
financiară), solicitantul va trebui să prezinte în etapa precontractuală:
(Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții) Documentele cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre, în
copie conformă cu originalul:
extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, în copie, emis cu maximum 30 de zile înaintea
depunerii cererii de finanțare.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite. Extrasul de carte funciară solicitat trebuie sa fi fost
emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii acestuia la Organismul intermediar POR.
Mentionam, totusi, faptul ca termenul de 30 de zile se refera la data de emitere a extrasului, nu la data
actului de dobandire a proprietatii asupra imobilului.

Observatie - Asa cum este formulata, cerinta este identica cu a se solicita beneficiarului ca terenul/infrastructura care reprezinta
locatia de implementare sa fie dobandita cu mai putin de 30 de zile inainte de data depunerii cererii de finantare, ceea ce
contravine oricarei logici. Se solicita eliminarea cerintei de inregistrare a incheierii cu maxim 30 de zile, nefiind nimic in neregula ca
terenul/infrastructura sa fie in patrimoniul solicitantului mai devreme de acest termen. Consideram ca se poate pastra cerinta ca
incheierea de intabulare sa fie emisa oricand inainte de depunererea cererii de finantare, iar extrasul de carte funciara sa fie nu mai
vechi de 30 de zile la data prezentarii sale in etapa precontractuala.

Liviu Flaviu
Manea

193 Depunere Anexe
CF
194 Depunere Anexe
CF
195 Depunere Anexe
CF

Rugam a se clarifica cine intocmeste si emite documentul „tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție Liviu Flaviu
asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente”, atata vreme cat in sarcinile autoritatilor publice
Manea
locale cat si ale OCPI, nu intra emiterea acestora
A se introduce exceptia pentru proiectele care nu se supun avizului Natura 2000, fapt care reiese din CLASAREA NOTIFICARII
Liviu Flaviu
Manea

Intocmirea acestui tabel centralizator cade in sarcina solicitantului. Rolul acestui document este de a
identifica cu exactitate imobilul (teren, parcele, constructii, anexe etc) ce fac obiectul investitiei.

Activitatea legala a oriecarei entitati – persoane juridice din Romania - necesita declararea si autorizarea activităților la Registrul
Liviu Flaviu
Comertului de pe langa Tribunalul Judetean aferent. Ar fi indicat ca dovedirea indeplinirii cerintei de existenta a punctului de lucru Manea
si a autorizarii acestuia pe codul CAEN pentru care se solicita finantarea sa se faca strict prin prezentare de certificat constatator
ORC, altfel, evitandu-se situatia in care beneficiarii intocmesc AGA sau modificari ale actului constitutiv si nu le inregistreaza la
ONRC, caz in care acestea nu sunt opozabile terților. Mentionez in plus faptul ca actul constitutiv nu identifica decat domeniile de
activitate ale operatorului economic, principal / secundar, autorizarea desfasurarii unei anumite activitati la sediile proprii sau in
afara acestora ne-putand fi demonstrata prin acesta, ci doar pein certificat constatator emis de ORC ca urmare a inregistrarii anexei
2 sau 3.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

196 Eligibilitat Cel putin Deși salutara cerința ca beneficiarii sa fi creat deja locuri de munca in anul anterior depunerii cererii de finanțare, ea nu acoperă
Liviu Flaviu
e
un
situația, de exemplu, in care norma întreaga de 8h/zi este alcătuita din mai multe fracțiuni de norma (de exemplu o persoana
Manea
solicitant angajat angajata cu jumătate de norma si alte doua cu un sfert de norma, sau patru persoane cu sfert de norma). Aceasta situație este des
întâlnita, de exemplu, in domeniile de cu potential identificate in Strategia Naționala de Competitivitate 2014-2020 (precum IT,
medicina, industrii creative), activitatile operationale ale firmelor derulandu-se adesori atat cu angajati proprii cat si cu liberprofesionisti organizati ca persoane juridie care presteaza servicii. In plus, cerinta, in forma actuala, este greu de demonstrat, fiind
absolut necesare atat contractele de munca, cat si extrase de revisal, fise de pontaj, registru de salariati, etc. , orice ne-acoperire,
chiar si de o zi, a unui loc de munca datorita fluctuatiei de personal care poate genera foarte scurte perioade de ne-ocupare a unui
loc de munca, ducand la ne-eligibilitatea nemeritata a solicitantului. Se propune inlocuirea cerintei, peste tot in ghid si in anexe, cu
„sa fi avut numarul mediu de salariati cel putin egal cu 1 in bilantul contabil al anului precedent și să aibă cel puțin un angajat cu
normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare”, cerinta de eligibilitate care este foarte usor de verificat, clara si concisa si
care răspunde nevoii de desfasurare anterioara a activitatilor solicitantului.

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

197 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Propunerea a fost discutată în cadrul Comitetului de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul
sanatatii va putea fi finantat in cadrul instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMMurilor din domenii competitive.

Avand in vedere prezenta in Strategia Naționala de Competitivitate 2014-2020 a direcției prioritare care priveste medicina, ar fi
oportuna regăsirea intre clasele CAEN eligibile a actului medical prestat in ambulatoriu, prin CAEN 8621, 8622, 8623

Liviu Flaviu
Manea

198 Evaluare Producti Deși in ghidul solicitantului se face referire la gradul de maturitate al proiectului, fiind sugerata ca fiind pozitiv perceput un grad cat Liviu Flaviu
tehnica si vitatea mai înalt de maturitate, acesta nu se regăsește intre criteriile de punctare. De asemenea, consideram pozitiva punctarea
Manea
financiara muncii suplimentara a proeictelor care au desfasurat activitate economica (similar ultimului apel pentru microinteprinderi din POR 20072013, unde se punctau suplimentar firmele care prezentau cifra de afaceri mai mare ca dovada a experientei similare si a capacitatii
de implementare)
De asemene, consideram necesar definirea clara a modalității de calcul a indicatorului de productivitate.
199 Evaluare Concentr In anexa 4 - Grila de evaluare tehnica si financiara se precizeaza urmatoarele: pct. 5 Concentrarea strategica a investitiilor, 5.1
Asociatia Unic
tehnica si are
Proiectul se implementeaza intr-o statiune turistica si 5.2 Proiectul se implementeaza intr-un municipiu resedinta de judet,
financiara strategic excepand Municipiul Bucuresti si Municipiul Tulcea.
a
Avand in vedere prevederile legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a
Reteaua de localitati, teritoriul Romaniei este impartit in 13 localitati de rang I si 94 de localitati rang II, dintre care doar 40
municipii de judet (excepand Municipiul Bucuresti si Municipiul Tulcea.), cu o populatie cuprinsa intre circa 50.000 si circa 200.000
locuitori. La acestea se mai adauga 172 de localitati urbane de rang III (orase).
Conform Nomenclatorului unitatilor teritoriale de statistica (NUTS) instituit prin Regulamenul nr. 1059/2003, localitatile de rang 0, I,
II si III de pe teritoriul Romaniei formeaza unitatea statistica NUTS V.
Astfel, analizand criteriile/subcriteriile stabilite prin anexa 4 - Grila de evaluare tehnica si financiara consideram ca accesul la
finantare este restictionat pentru un numar mare de posibili solicitanti care nu pot beneficia de oportunitatile oferite pentru mediul
privat prin intermediul POR, Axa 2, PI 2.1, deoarece sunt constransi sa isi implementeze proiectul doar intr-o statiune turistica sau
intr-un municipiu resedinta de judet.
De asemenea, consideram ca aceasta clasificare poate avea efecte negative asupra dezvoltarii echilibrate intre cele 8 regiuni de
dezvoltare, limitand diversificarea activitatilor economice si investitiile in sectorul privat , factori care au o contributie importanta la
reducerea ratei somajului si imbunatatirea nivelului de trai a populatiei.
Analizand cele mentionate anterior, propunem introducerea unui nou subcriteriu in grila de evaluare tehnica si financiara si pentru
posibilii solicitanti care doresc implementarea unui proiect intr-un municipiu (localitati de rang II) sau oras (localitati de rang III).

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

În perioada 2014-2020, IMM-urile finanțate prin POR vor fi sprijinite pe criterii competitive, urmărinduse dezvoltarea zonelor competitive care sunt concentrate în municipiile reședință de judet. Acestea vor fi
sprijinite prin POR prin mai multe axe prioritare, astfel asigurându-se cerințele UE cu privire la
concentrarea investițiilor.

200 Ajutor de Regula 2.7 Ajutorul de minimis - Propunere reformulare: ”În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finantării
Cornel Chifu
minimis de cumul nerambursabile solicitate prin cererea de finantare plus suma ajutoarelor de minimis primite deja (in ultimii doi ani fiscali plus anul
depunerii cererii) depăşeşte plafonul de minimis specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), cererea de finanţare va fi
respinsă.” Sau o formulare mai simpla: ”In cazul in care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare, s-ar
depasi plafonul de 200.000 euro/beneficiar(intreprindere unica), cererea de finantare va fi respinsa.

Prevederile din ghidul solicitantului au fost completate pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

201 Eligibilitat Mijloace 3.4 Eligibilitatea cheltuielilor - În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuielile cu Cornel Chifu
e
de
achiziţionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport" din
cheltuieli transport HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea
investiţiei propuse prin proiect. In cuprinsul HG 2139/2004, in subgrupa 2.3 sunt clasificate si unele echipamente care mai degraba
sunt utilaje tehnologice (de ex. ascensoare, transportoare cu banda si placi, incarcatoare frontale, moto si, mai ales,
electrostivuitoare). Consideram ca ar trebui restransa categoria echipamentelor neeligibile, prin definirea doar a unei parti din
subgrupa 2.3 (ex: mijloace de transport inmatriculabile)

Aceste tipuri de mijloace fixe au fost introduse in categoria celor eligibile. Noile prevederi, precum si
clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai
tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

202 Eligibilitat Investitii 3.3 Eligibilitatea proiiectului - 6. Tipuri de investitii eligibile - achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii
Cornel Chifu
e proiect eligibile unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea
activităţilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Un sistem de incalzire pentru locatia
in care se implementeaza proiectul, sistem care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie, poate fi considerat eligibil in
contextui in care conduce la „eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare”? Ar trebui incercata o definire mai clara a
sistemelor care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor.

Un sistem de incalzire pentru locatia in care se implementeaza proiectul, sistem care utilizeaza surse
regenerabile/alternative de energie, poate fi considerat eligibil.

203 Eligibilitat Locul de Cap. 3.2 Eligibilitatea solicitantului - 5. 5. Locul de implementare a proiectului - c. Solicitantul trebuie să demonstreze detinerea
Cornel Chifu
e proiect impleme dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinţă cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, după caz, pe o perioadă de
ntare
trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului. Formularea introduce variabile. Nu se cunoaste
cat timp va dura procesul de la depunere si pana la semnarea contractului de finantare. Fiind o conditie de eligibilitate ar trebui sa
se dea posibilitatea beneficiarului sa ajusteze perioada la momentul contractării in cazul in care, datorita lungirii procesului de
evaluare-selectie perioada de la data previzionata a ultimei plati si pana la expirarea drepturilor este mai scurta de 3 ani. Eventual
sa se ofere o metoda de calcul pentru aceasta data previzionata pentru efectuarea platii finale.

Posibilitatea beneficiarului sa ajusteze perioada la momentul contractării proiectului nu este exclusa.

204 Evaluare Comple Anexa 4 Grila ETF - Cap. 4, pct 4.1 Proiectul este complementar altui proiect/ altor proiecte realizate de către solicitant din alte
Cornel Chifu
tehnica si mentarit surse de finanţare: Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfectionare in ultimii 3 ani. Se poate obtine o definire a cursurilor de
financiara ate
perfectionare avute in vedere? Trebuie ca acestea sa fi fost cursuri cu autorizari (de ex. ANC) sau se accepta si un curs de
perfectionare organizat de alte entitati (de ex. producatori de utilaje). Cursurile pot fi absolvite atat de reprezentantul legal cat si de
angajati?
205 Evaluare Teme
Anexa 4 Grila ETF - Cap. 3, pct. 3.2 Investiţia include măsuri de asigurare a egalităţii de şanse şi tratament: Angajarea de persoane Cornel Chifu
tehnica si orizontal din categorii defavorizate. Termenul de persoana defavorizate este conform definitiei din HG 651/2006 sau pentru Pl 2.1 se are in
financiara e
vedere o alta definitie?

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

206 Implemen
tare

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.
Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Indicatorul ”Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului” - Valoarea la indicatorul de proiect mentionat
poate fi 0? Daca da, in ce conditii? Ce motivatie ar avea un aplicant sa aiba o valoarea mai mare ca 0 la acest indicator, avand in
vedere ca nu este punctat?
207 Eligibilitat Cel putin Daca o firma in perioada 2014-2015 a avut mai multi angajati cu norma de munca partiala si din cumularea acestora a rezultat o
e
un
norma intreaga pe luna, aceasta firma este eligibila pentru acest apel de proiecte?
solicitant angajat

Cornel Chifu

Lucia
Morosanu

Prevederile din Ghidul solicitantului au fost clarificate in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

208 Eligibilitat Incadrar O societate comerciala din Romania (S.R.L.) se incadreaza in pragurile de referinta ale micro intreprinderii , asa cum au fost
Alexandru
e
e IMM
mentionate in ghid .
Serban
solicitant
Actionarul principal al societatii este o persoana fizica , si detine un procent de 70% din partile sociale. Acesta mai detine un
procent de 50% din actiunile unei societati comerciale din Germania , care produce produsele care sunt importate de societatea din
Romania si pe care societatea din Romania , le distribuie pe piata romaneasca in exclusivitate (pe langa o activitate de productie
locala a societatii din Romania) .
Pragurile de referinta ale micro intreprinderii sunt depasite , daca la pragurile de referinta ale societatii din Romania se adauga
datele societatii din Germania .
Dar societatea din Romania , actioneaza numai pe piata din Romania , iar cea din Germania nu are alte activitati comerciale pe piata
romaneasca , decat in calitate de furnizor pentru societatea dn Romania.
Persoana fizica mentionata nu mai este inregistrata in nici o alta societate comerciala in Romania
Sunt , societatea din Romania si societatea din Germania, intreprinderi legate , avand in vedere ca actioneaza pe piete complet
diferite din punct de vedere teritorial ?
Este teritorialitatea un factor care sa determine ca exista 2 piete diferite relevante pentru cele 2 societati sau se considera ca
intreprinderea din Romania si cea din Germania actioneaza pe aceeasi piata la nivel european , desi in 2 tari diferite, fiecare cu
exclusivitate teritoriala aferenta fiecarei tari ?

În conformitate cu art. 4^4 din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu
modificările și completările ulterioare, cele două întreprinderi sunt considerate intreprinderi legate dacă
îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente și,
între ele există oricare dintre următoarele raporturi, prin intermediul persoanei fizice (actionarul): 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.
În conformitate cu art. 4^4 alin (5) din Legea 346/2004, o piaţă adiacentă este acea piaţă a unui produs
sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză. În cazul descris, având în vedere
faptul că societatea din România este distribuitor exclusiv al produselor societății din Germania, rezultă
că prima acționează pe o piață adiacentă situată în aval față de piața celei de-a doua.

209 Eligibilitat Cel putin Referitor la PI 2.2. – este eligibil un beneficiar care este infiintat din 2011 dara a avut activitatea suspendata pana la 31.12.2014?
e
un an
solicitant fiscal

Da, daca cererea de finantare este depusa in cursul anului 2016.

Dan Mircea
Mosneagu

210 Eligibilitat Cel putin Eligibilitatea solicitantului la punctul 3 apare urmatoarea formulare - ,, Solicitantul a avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe Danut
e
un
perioada a minimul unui an fiscal si are cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare " .
Predescu
solicitant angajat Cu privire la aceasta cerinta va atragem atentia ca foarte multe microintreprinderi din domeniul turistic vor fi excluse din start (
datorita caracterului sezonier in care isi desfasoara activitatea ), ceea ce ar putea fi o situatie cu caracter puternic DISCRIMINATOR .
Societatea noastra si-a propus realizarea de investitii in domeniu tocmai pentru a largi perioada de adresabilitate pentru toata
perioada anului si a avea un numar constant de salariati .
De aceea consideram necesar sa studiati posibilitatea de revizuire a acestei situatii , eventual de completare a eligibilitatii cu
indicatori - cifra afaceri , profit etc care pot fi usor comensurabili inainte si dupa perioada de implementare , eventual daca se poate
sa fie luat in considerare numarul mediu de salariati prevazuti in bilanturile anuale depuse la Ministerul Finantelor .

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

211 Eligibilitat Locul de Ce inteles are fraza de mai jos, de la pagina 4 din ghidul solicitantului: „Finanțarea acestui domeniu în regiunea București Ilfov va fi
e proiect impleme stabilită în urma finalizării evaluării ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare, conform capitolului 4 ”Instrumente
ntare
financiare aplicabile POR 2014-2020” din Ghidul general „ A se intelege ca regiunea Bucuresti-Ilfov este exlusa de la finantare, sau
finantarea proiectelor din aceasta regiune va fi decisa ulterior ?

Letitia
Diculescu

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 ar avea
un efect de multiplicare mai mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar. IMM-urile din
regiunea BI vor putea utiliza instrumentul de garantare.

212 Eligibilitat Perioada
e proiect de
impleme
ntare
213 Eligibilitat Autorizar
e
e cod
solicitant CAEN

Consideram oportuna precizarea in mod clar a duratei de implementare a proiectului, fara posibilitate de interpretare.

Letitia
Diculescu

Perioada maxima de implementare a proiectului va depinde de perioada de valabilitate a schemei de
minimis. Aceasta va fi specificata in varianta finala de ghidului solicitantului, dupa aprobarea schemei de
minimis aplicabile.

In situatia unei investiii noi constand in edificarea unei constructii, bineinteles cu echipamentele si dotarile necesare desfasurarii
Letitia
activitatii, locul de implementare al proiectului este practic un teren (de cele mai multe ori), caz in care nu este posibila autorizarea Diculescu
codului CAEN pe terenul liber de constructii, pe care se va construi prin proiect, neputandu-se indeplini, din motive obiective,
cerinta din ghid. Consideram ca la momentul depunerii cererii de finantare este suficienta existenta codului CAEN aferent
proiectului in obiectul de activitate al solicitantului.

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

214 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Sunt excluse de la finantare multe coduri CAEN – cele referitoare la sanatate umana/domeniul social, precum: 86, 86, 87, 88, etc.
Letitia
Propunem includerea acestor activitati in categoria celor care pot primi finantare in cadrul POR 2014-2020 datorita importantei
Diculescu
acestor activitati in contextul economic si social actual. De asemenea, grila de punctaj-Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și
financiară acorda in cadrul criteriului 1.1 punctaje superioare (20 puncte) unor domenii de activitate productive, in cadrul carora, in
general, firmele au statut de intreprindere mica, mai degraba, decat de microintreprinderi, ca atare se poate ajunge la punctarea
unei categorii de solicitanti care, de fapt, nu sunt eligibili in cadrul acestei masuri. Consideram oportuna revizuirea listei de punctaje
referitoare la criteriul 1.1.

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

215 Eligibilitat Contribu Avand in vedere faptul ca ponderea finatarii nerambursabile este de 100%, care este relevanta Contribuției proprii a solicitantului la Letitia
e
tie
valoarea eligibilă a proiectului, care va fi practic 0?
Diculescu
solicitant proprie

Indicatorul referitor la contributia proprie a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

216 Implemen
tare

Consecinta de recuperare integrala a finantarii acordate in situatia neindeplinirii tintelor indicatorului de crestere a productivitatii Letitia
Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
muncii este disproportionata. Cel mult se poate merge pe recuperarea partiala, proportional cu gradul de neindeplinire a acestui
Diculescu
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
indicator. Insa acest indicator de proiect este unul care depinde de foarte multe variabile economice, de piata de desfacere, de
ianuarie 2016.
starea economiei in ansamblu, de puterea de cumparare a clientilor, de variatiile de pe piata muncii, toate avand un impact
puternic asupra acestui indicator la nivelul unei companii.
217 Eligibilitat Cel putin “Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu
Andrei Neagu Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
e
un
normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare”
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
solicitant angajat a. Nu este specificat daca trebuie sa existe continuitate intre faptul ca a existat un angajat intr-un an fiscal integral si data depunerii
proiectului. Mai concret, daca o firma a avut angajati in 2013 si 2014, iar in 2015 nu a mai avut nici un angajat, dar angajeaza un om
cu norma intreaga inainte de depunerea cererii de finatare este considerat eligibil ?
b. 1 angajat cu norma intreaga poate fi asimilat cu 2 angajati cu jumatate de norma?
218 Eligibilitat Locul de 2. Poate fi solicitant eligibil o firma care are sediul social in mediul rural, dar are punct de lucru in mediul urban, unde doreste sa
e proiect impleme faca investitia si sa implementeze proiectul?
ntare

Lucretia
Ciobanu

Da. Spaţiul destinat implementării proiectului trebuie să fie situat în mediul urban, în cadrul regiunii de
dezvoltare în care se depune cererea de finanțare, iar finanțarea se acordă doar pentru investiţiile din
domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

219 Eligibilitat Cel putin 1. La conditia de eligibilitate ca solicitantul sa fi avut cel putin un angajat cu norma intreaga in anul fiscal anterior, se poate intelege Lucretia
e
un
ca solicitantul care a avut 2 angajati cu jumatate de norma, poate fi eligibil?
Ciobanu
solicitant angajat

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

220 Eligibilitat Forme
e
de
solicitant constitui
re
221 Eligibilitat Locul de
e proiect impleme
ntare
222 Eligibilitat Contribu
e
tie
solicitant proprie

3. Pot fi solicitanti eligibili si PFA-urile, I.I.-urile, Intreprinderile familiale ?

Lucretia
Ciobanu

În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul P.I 2.1.a, aprobate in cadrul
Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020, pentru acest apel de proiecte, solicitantul eligibil este
societatea comercială sau societatea cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

2. Daca societatea are sediul in judetul Dambovita iar spatiul unde se doreste sa se implementeze proiectul este in regiunea
bucuresti-ilfov, acesta trebuie depus in regiunea Bucuresti-ilfov sau ADR Sud-Muntenia?

Catalina
Vasilescu

1. As dori sa stiu care este coeficientul de finantare al unei interprinderi mici din zona Bucuresti - Ilfov?

Catalina
Vasilescu

Cererea de finantare ar trebui să fie depusă in regiunea de dezvoltare in care se va implementa
investitia, respectiv București Ilfov, însă această regiune nu este eligibilă în cadrul Priorității de investiții
2.1.A - Microîntreprinderi.
In cadrul apelului de proiecte aferent prioritatii de investitii 2.1.A. - Microintreprinderi, nu sunt eligibile
intreprinderile mici, după cum nici investițiile care se implementează în regiunea București Ilfov.

223 Eligibilitat
e
cheltuieli

Care este procentul maxim din valoarea proiectului pentru cheltuiala de consultanta in vederea elaborarii cererii de finantare/ a
planului de afaceri?

Laura
Manolache

Serviciile de consultanță/ asistență, inclusiv cele pentru elaborarea cererii de finantare si a planului de
afaceri sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect

224 Eligibilitat Investitii Achizitia unei scene mobile este cheltuiala eligibila pe codul CAEN 9329-Alte activitati recreative si distractive n.c.a?
e proiect eligibile

Laura
Manolache

Da.

225 Implemen
tare

Laura
Manolache

226 PI 2.2

Câte persoane sunt obligata să angajez prin proiect?

PI 2.2

227 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Solicitarea are in vedere conditiile de acordare a finantarii in cadrul Prioritatii de investitii 2.2.

In perspectiva solicitarii unei finantari in cadrul PI 2.2., societatea propune introducerea in lista domeniilor eligibile – Tabelul A –
Strategia Nationala de Competitivitate – a codului CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si
stomatologice

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.
SC Nordea
Conditiile de acordare a finantarii in cadrul Prioritatii de investitii 2.2. vor fi detaliate in cadrul ghidului
Consulting SRL specific aferent, ce urmeaza a fi publicat spre consultare publica in perioada imediat urmatoare.
SC Theranova AMPOR nu a publicat inca o varianta supusa consultarii publice a ghidului specific aferent prioritatii de
Protezare SRL investitii 2.2.

228 Eligibilitat Autorizar Referitor la pct.2 “Domeniul de activitate în care se realizează investiţia” din subcapitolul 3.2. Eligibilitatea solicitantului”, la punctul Radu Rodicae
e cod
“b” se menţionează că “solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiţie, autorizat la Cristina
solicitant CAEN
sediul ( principal sau secundar ) identificat ca loc de implementare a proiectului. Deasemenea, se prevede că “Domeniul de
activitate ( codul CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia trebuie declarat şi autorizat distinct la locul de implementare a
proiectului”, această autorizare presupunând că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică. În
situaţia concretă în care doresc construcţia unei clinici medicale pe un teren, nu cred că se pot obţine avize şi autorizaţii de
funcţionare la locul de implementare a proiectului până la finalizarea investiţiei. În ghidul solicitantului pentru măsura
4.3.”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din Programul Operaţional Regional 2007-2013, exista doar obligativitatea
înscrierii în actul constitutiv a codului CAEN pentru care se va realiza investiţia. Drept urmare, vă rugăm să eliminaţi cerinţa de
aprobare a autorizării la locul de implementare a proiectului, deoarece nu este posibilă şi va lăsa loc la interpretări care vor bloca
aprobarea dosarelor care prevăd construcţia de sedii noi.

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

229 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Propunerea a fost discutată în cadrul Comitetului de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul
sanatatii va putea fi finantat in cadrul instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMMurilor din domenii competitive.

În această versiune supusă consultării publice, în Anexa 2 “Lista domeniilor de activitate eligibile” este prevăzut doar codul CAEN
Radu Rodica8690”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană”, fără a fi trecut şi codul 8622”Activităţi de asistenţă medicală specializată”,
Cristina
ceea ce exclude cabinetele medicale de consultaţii şi tratamente medicale de specialitate în diverse domenii, acordate de către
medicii specialişti. În ghidul solicitantului pentru măsura 4.3.”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din Programul
Operaţional Regional 2007-2013, în lista domeniilor de activitate eligibile era trecut generic codul CAEN 86XX “Activităţi referitoare
la sănătatea umană”, ceea ce permitea accesul tuturor microîntreprinderilor cu specific medical la fondurile europene. Drept
urmare, vă rugăm să completaţi Anexa 2 “Lista domeniilor de activitate eligibile” cu codul CAEN 8622 ”Activităţi de asistenţă
medicală specializată” pentru a permite accesul cabinetelor medicale la fondurile europene.

230 Eligibilitat Cel putin Conform ghidului solicitantului, la capitolul 3.2 Eligibilitatea solicitantului, punctul 3, pagina 12 se specifica obligativitatea ca
Delia Ivanoff
e
un
solicitantul sa fi avut minim 1 angajat cu norma intreaga pe perioada anului fiscal anterior, integral. Avand in vedere aceasta
solicitant angajat cerinta, consideram criteriul de eligibilitate restrictiv si neconcurential, deoarece nu va permite accesarea fondurilor si de catre acei
solicitanti care spre exemplu au mai multi angajati, dar cu norma partiala si care intrunesc toate celelalte conditii de eligibilitate.
Astfel, propunem modificarea criteriului de eligibilitate

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

231 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Propun introducerea cod CAEN "7500 - activitati veterinare" in lista domeniilor de activitate eligibile.

Iulian Aftene

232 Eligibilitat Cel putin Acest draft din 'Ghidul Solicitantului' a aparut la jumatatea anului 2015. Conform conditiilor de eligibilitate propuse, asa cum le
Marius
e
un
inteleg eu, daca o companie nu a avut cel putin un angajat in perioada 2014-2015, ea nu este eligibila pentru a aplica in 2015. In
Popescu
solicitant angajat conditiile in care, la aflarea conditiilor de eligibilitate, compania angajeaza pe cineva, in 2016 va fi eligibila pentru aceste fonduri sau
este exclusa si din acesta perioada deoarece nu a avut angajati in prima jumatate a anului 2015? Mai exact, aceste conditi propuse,
cu un caracter si retroactiv, ar amana orice eventuala participare la acest program cu doi ani, pana in 2017?

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

233 Eligibilitat Cel putin Observatia mea se refera la capitolul 3.2 Eligibilitatea Solicitantului, alineatul 3. In acest paragraf, unui potential solicitant i se cere Marius
e
un
sa fi avut activitate neintrerupta si cel putin un angajat in perioada 2014-2015. Compania cu care as fi interesat sa particip la acest Popescu
solicitant angajat program, desi a avut activitate, ea nu a avut angajati in perioada respectiva. Aceasta forma de organizarea reprezentand o decizie
pur administrativa, fara a banui pentru o secunda ca ea ar putea restrictiona accesul la fondurile Regio. Daca aceste conditii,
prezentate acum in capitolul 3.2 alineatul 3 ar fi fost cunoscute in prealabil, ar fi fost la indemana companiei sa le indeplineasca.
Aici si observatia facuta din perspectiva mea: o abordare in care in 2013 se comunica, conditiile ce trebuie indeplinite in 2014
pentru a fi eligibil in 2015, pare un curs natural al lucrurilor. In schimb, daca se comunica in 2015 conditiile ce ar fi trebuit intuite si
indeplnite in 2014 pentru a putea beneficia de fonduri Regio in 2015, mi se pare a fi o abordare mai putin inspirata si potential
nedreapta, ce poate restrictiona artificial, consider eu, accesul la aceste fonduri, facilitand dezvolatrea unor anumite
microintreprinderi in detrimentula altora. Ce vreau sa evidentiez este: de ce ar trebui descalificate unele microintreprinderi pentru
ca nu au avut activitate sau angajati intr-o perioada anterioara, daca ele indeplinesc aceste conditii (plus celelalte criterii de
eligibilitate) la momentul depuneri cererii de finatare, si propun proiecte bune ce le vor asigura activitate si vor creea de locuri de
munca pe viitor?

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

234 Evaluare Concentr Nu este discriminatoriu ca investitiile facute in municipii resedinta de judet sa primeasca 3 puncte iar cele realizate in alte municipii Florin
tehnica si are
sau orase sa nu fie punctate? Tinand cont de faptul ca resedintele de judet oricum sunt mai dezvoltate decat restul municipiilor sau Isbasescu
financiara strategic oraselor dintr-un judet consideram ca este incorect sa favorizati pe primele acordandu-le un punctaj suplimentar. Toate
a
microintreprinderile ar trebui sa fie pe picior de egalitate atat timp cat isi implementeaza proiectele in mediul urban!

În perioada 2014-2020, IMM-urile finanțate prin POR vor fi sprijinite pe criterii competitive, urmărinduse dezvoltarea zonelor competitive care sunt concentrate în municipiile reședință de judet. Acestea vor fi
sprijinite prin POR prin mai multe axe prioritare, astfel asigurându-se cerințele UE cu privire la
concentrarea investițiilor.

235 Eligibilitat TVA
e
cheltuieli

Costurile TVA aferente achizitiei de echipamente in cadrul programului sunt eligibile in cazul societatilor medicale? SRL-urile cu
domeniul de activitate referitoare la sanatatea umana sunt entitati neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul
fiscal, implicit TVA este nedeductibil.

Orest
Bolbocean

Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.

236 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

In conditile in care Sanatatea Umana este declarata domeniu prioritar in dezvoltarea Romaniei, care au fost premisele deciziei
formulate in Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară? Punctajul atribuit clasei CAEN 93(cluburi sportive, centre de fitnes,
activitati recreative etc.) este dublu fata de codul CAEN 8690 aferent activitatilor de sanatate umana, acesta regasindu-se la finalul
clasamentului.
Unul din indicatorii de proiect face referire la: Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului. In conditiile in
care ajutorul acordat in cadrul acestui proiect are rolul cresterii competitivitatii IMM, va rog sa explicati in ce masura contributia
proprie a solicitantului la valoarea eligibila poate fi un indicator de proiect. Conform redactarii actuale se subantelege ca, cu cat
valoarea finantarii proprii este mai mare cu atat se obtin indicatori mai buni. In mod normal, accesul la cofinantare este facut
pentru a beneficia de un ajutor care sa sustina dezvoltarea unui IMM in dificultate de a investi sume importante de bani.

Orest
Bolbocean

Grila de evaluare tehnica si financiara a fost revizuita, inclusiv in ceea ce priveste distributia punctajelor.
Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce
va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Orest
Bolbocean

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

237 Implemen
tare

238 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Din lista codurilor CAEN eligibile lansate spre consultare in “Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in
Codrin Untu
cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi” lipsesc codurile aferente activitatilor medicale: 8623-Activitati de asistenta
stomatologica, 8622-Activitati de asistenta medicala specializata. Va rog sa explicati motivele excluderii micorintreprinderilor avand
aceste coduri CAEN, in conditiile in care in cadrul POR 2007-2014 acestea au fost eligibile.

Propunerea de extindere a listei de activități aferente domeniului sănătății a fost discutată în cadrul
Comitetului de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

239 Eligibilitat Locul de In ghidul solicitantului - Eligibilitatea solicitantului, punctul 5, se face precizarea ca Locul de implementare al proiectului sa fie în
Cristina
e proiect impleme mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. In situatia in care un solicitant Malaescu
ntare
microintreprindere, doreste sa implementeze in mediul urban un proiect si are fie sediu social, fie alt punct de lucru in mediu rural
(fara ca acestea sa reprezinte locul de implementare al proiectului) va fi eligibil pentru finantare pentru POR 2.1.A?

Da. Spaţiul destinat implementării proiectului trebuie să fie situat în mediul urban, în cadrul regiunii de
dezvoltare în care se depune cererea de finanțare, iar finanțarea se acordă doar pentru investiţiile din
domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

240 Evaluare Comple In grila de evaluare tehnica si financiara la punctul 4 Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR,
tehnica si mentarit precum și alte surse de finanțare, subpunctul 4.1. a) Solicitantul a mai beneficiat de finantari din fonduri publice in ultimii 3 ani. In
financiara ate
situatia in care solicitantul -microintreprindere a beneficiat de un ajutor de minimis prin Programul JEREMIE implementat in
Romania in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", fonduri puse la dispozitie prin FEDR,
in cadrul unui Contract de credit de investitii, poate fi considerat ca a beneficiat de finantari din fonduri publice si sa primeasca
punctaj maxim la acest criteriu?
241 Evaluare Comple In grila de evaluare tehnica si financiara la punctul 4 Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR,
tehnica si mentarit precum și alte surse de finanțare, subpunctul 4.1. b) Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfectionare in ultimii 3 ani. Va rugam
financiara ate
sa furnizati detalii mai clare cu privire la acest criteriu: exemple privind tipologia cursurilor, cine este beneficiarul acestora
(solicitantul - microintreprindere sau angajatii propri ai microintreprinderii ), cum se demonstreaza acest criteriu (documente
justificative solicitate pentru acest criteriu ).
242 Depunere Anexe
O firma, potential beneficiar, a depus situatia financiara pe 2014 la ANAF si ulterior s-au identificat date eronate cu privire la nr.
CF
mediu de salariati si la valoarea profitului. S-a depus in acest sens, conform procedurii ANAF, o declaratie cu privire la corectarea
greselilor, fara insa a fi depusa si situatia financiara pe 2014 actualizata. Mentionam faptul ca documentul in varianta finala este
modificat in concordanta cu declaratia depusa la ANAF, fara a fi insa redepus ca urmare a faptului ca ANAF-ul nu mai primeste
varianta actualizata.
In cazul in care firma doreste depunerea unui cererii de finantare in cadrul prioritatii de investitie 2.1, care situatie financiara se va
lua in considerare, cea depusa la ANAF cu declaratia aferenta greselilor sau cea actualizata si corecta, dar neinregistrata la ANAF?
Sau ambele?
243 Eligibilitat Incadrar Va rugam sa ne specificati daca din punctul de vedere al AM POR o firma care a avut la sfarsitul anilor 2011, 2012, 2013 pana in 9
e
e IMM
angajati si CA si active totale de pana la 2 milioane Euro iar la sfarsitul anului 2014 firma are 10 angajati si cifra de afaceri si active
solicitant
care nu depasesc 2 mil de euro, mai este considerata microintreprindere in cursul anului 2015 avand in vedere ca depasirea
pragului de angajati nu s-a realizat in 2 ani consecutivi?
244 Eligibilitat Proprieta Este eligibil un proiect al unei microintreprinderi ce prevede lucrari de constructii pe un teren detinut in baza unui contract de
e
te
superficie incheiat cu o persoana fizica? Daca da,care este perioada minima de valabilitate pentru durata acestui contract?
solicitant

Cristina
Malaescu

Da.

Cristina
Malaescu

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Diana
Muntean

In cazul prezentat de dvs., este acceptabila prezentarea situatiilor financiare inregistrate initial, impreuna
cu declaratia de rectificare, inregistrata la autoritatea competenta.

245 Depunere Anexe
CF

Gabriel Azoitei Intrucat depasirea pragului nu s-a realizat pe parcursul a 2 exercitii financiare consecutive, respectiva
firma se incadreaza, inca, in 2015, in categoria microintreprinderilor.

Irina Gheorghe Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării solicitantul trebuie să
demonstreze că deține dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006)
sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza
investiția propusă prin cererea de finanțare) , pe o perioadă care acopera inclusiv trei ani de la data
previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Elaborarea bugetului aferent proiectului se face in baza la cate oferte de pret? sau sunt alte criterii care nu sunt specificate in ghidul Ioana Marin
consultativ? Achizitiile de echipamnete se fac conform carui ordin?

Bugetul proiectului trebuie fundamentat, spre exemplu prin ofertă de preț/ catalog/ website, trimitere la
o analiza, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget.
Achiziția de echipamente se realizează în conformitate cu legislația în vigoare.

246 Eligibilitat Achizitie Sunt eligibile pentru microintreprinderi achizitia de active corporale,cum ar fi acizitia de terenuri si spatii necesare desfasurarii
e
teren
activitatilor din proiect asa cum este precizat in Anexa 10.1 aferenta ghidului general si Ordinului 399/2015?
cheltuieli

Ioana Marin

247 Eligibilitat
e
cheltuieli

Cheltuielile aferente obtineri de brevete in numele solicitantului efectuate in perioada 2014-2015 inaintea depuneri cererii de
finantare sunt eligibile in baza documentelor justificative?

Ioana Marin

În conformitate cu art. 13, lit. h) din Hotararea 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, sunt cheltuieli neeligibile toate cheltuielile excluse de la
finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. e) din Hotararea nr. 399/2015, corespunzător specificului programului şi particularităţilor
operaţiunilor.
Pentru acest apel de proiecte, cheltuiala cu achizitionarea de terenuri cu sau fara constructii nu este
considerata eligibila.
Nu.

248 Eligibilitat
e
cheltuieli

Auditarea proiectului este o cheltuiala obligatorie?

Ioana Marin

Efectuarea auditului proiectului nu este o activitate obligatorie.

249 Eligibilitat Investitii In cazul activitailor Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar si Alte srvicii de cazare se pot achizitiona echipamente aferenta
e proiect eligibile desfasurari activitatii in bucatarie (frigidere,cuptoare,masini de gatit,masini de spalat vase, etc)?

Ioana Marin

Da.

250 Eligibilitat Investitii In cazul unui imobil deja existent,este eligibil transformarea/modernizarea lui in pensiune aferenta activitatii Alete servicii de
e proiect eligibile cazare?

Ioana Marin

Da.

251 Eligibilitat Locul de Satele apartinatoare de orase sunt eligibile? In speta,locul implementari proiectului este un sat apartinator de oras ,poate fi eligibil? Ioana Marin
e proiect impleme
ntare
252 Eligibilitat Cel putin 12.Angajatul cu norma intreaga trebuie sa fie pe intreaga perioada,1 ianuarie 31 decembrie 2014? este acceptat in aceasta
Ioana Marin
e
un
perioada si part time?
solicitant angajat

Da.

253 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Referitor la Lista domeniilor de activitate eligibile,in variant finala a ghidului se vor introduce si a)Activitati de alimentatie (catering) Ioana Marin
pentru evenimente si Restaurante, b)Activităţi de asistenţă medicală specializată si stomatologica?

Natura investiţiilor pentru alimentatie (catering) pentru evenimente si Restaurante nu ar contribui la
realizarea obiectivelor POR.
Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

254 Eligibilitat Forme
e
de
solicitant constitui
re
255 Eligibilitat Incadrar
e
e IMM
solicitant

Cluburile sportive intra in categoria de solicitanti eligibili?

"Cluburile sportive" pot fi considerate eligibile daca sunt constituite ca societati comerciale sau societati
cooperative.

256 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Ioana Marin

Criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor, a cărui respectare este Ioana Marin
obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusive,daca solicitantul din situatiile financiare aferente
exercitiului financiar 2014 este microintreprindere cu 6 angajati,dar la momentul depunerii cererii de finanatare sunt 12
angajati,considerati a fi neeligibil solicitantul sau se aplica Legea 346/2004 ,microintreprinderea schimband statulul dupa 2 ani
consecutive?
Bilantul la 2014 este obligatoriu sa fie pe profit,este un criteriu de eligibilitate?
Ioana Marin

257 Eligibilitat Autorizar Conform ghidului publicat spre consultare ‘’b.La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul Cosmina Pusca
e
e cod
de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a
solicitant CAEN
proiectului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Domeniul de activitatea (codul
CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.
Intrebarea noastra este cu cat timp inainte trebuie sa fie codul CAEN autorizat pentru a putea fi eligibil? Trebuie sa se respecte
conditia de la punctul 3 (pag. 12) , respectiv ’’Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an
fiscal integral………….’’ ?

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Datele (numar mediu de salariati, active totale/cifra de afaceri) luate in calcul sunt cele aferente
ultimului exercitiu financiar incheiat, inainte de depunerea cererii de finantare. Astfel, daca cererea de
finantare este depusa in cursul anului 2016, datele luate in calcul sunt cele aprobate la 31.12.2015.

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar.

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

258 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Andrei
Strengar

Menţionăm că prin POR 2014-2020 vor fi finanţate doar activităţile care se regăsesc în domeniile
identificate de către Strategia Naţională de Competitivitate , precum şi cele care se regăsesc în Planurile
de Dezvoltare Regională. De asemenea, la întocmirea Anexei 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile, sau luat în calcul și prevederile menționate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
(Regulamentul de minimis), precum și în Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 privind 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.
Totodată, în urma negocierilor cu Comisia Europeană pentru aprobarea POR, au fost stabilite
complementaritățile pe anumite activități/domenii cu alte programe finanțate din diferite fonduri
europene, pentru a evita dubla finanțare, ceea ce a avut ca efect eliminarea unor domenii de activitate
(de ex. agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură, procesarea alimentelor şi a băuturilor, etc. )

259 Eligibilitat Investitii Totodata va rugam sa mentionati clar daca se poate realiza doar costructie spatiu de productie/prestare servicii, fara achizitionare
e proiect eligibile de echipamente si daca se impune cumva o limita (un procent) pentru constructie din valoarea totala eligibila a proiectului.

Mihai
Muntenescu

Da, proiectul poate contine doar constructia unui spatiu de productie, fara a fi obligatorie achizitionarea
de echipamente.

260 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Va rugam sa clarificati daca pentru a fi eligibil, beneficiarul trebuie sa aiba profit in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de
finantare, deoarece nu se specifica acest aspect in cadrul Ghidului, mentionandu-se doar in grila de evaluare ca poate obtine
punctaj daca a inregistrat profit.

Mihai
Muntenescu

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar.

261 PI 2.2

Andrei
Strengar
Mugur
Durgheu

Aceste clarificari vor fi incluse in ghidul specific aferent PI 2.2.

262 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Pentru axa "2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacitățiloravansate de producție și dezvoltarea serviciilor", va rugam sa definiti
Grant si credit cu Grant.
In cadrul Conditiilor specific de accessare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1- microintreprinderi este exclus codul
CAEN 6920 -Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal. Exista un motiv anume pentru care
microintreprinderile din acest domeniu sunt excluse? Oare aceste activitati nu au nevoie de modernizare ?

263 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Din analiza listei codurilor CAEN eligibile, rezulta ca in domeniul medical doar codul 8690 „Alte activităţi referitoare la sănătatea
umană” este eligibil, cod ce exclude grupa cod 862 (activitati asistenta medicala generala, specializata, stomatologica).
Va rugam sa analizati posibilitatea de includere a grupei 862 in lista codurilor CAEN eligibile.

Andreea
Ciobanu

Propunerea a fost discutată în cadrul Comitetului de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul
sanatatii va putea fi finantat in cadrul instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMMurilor din domenii competitive.

PI 2.2

Va rugam sa specificati care este diferenta intre A - Domenii de activitate din Strategia Nationala de Competitivitate si B - Domenii
de activitate din Planurile de Dezvoltare Regionala, din Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile, din cadrul Programului
Operational Regional 2014 - 2020. Va rugam detalii.

Codul identificat de dvs nu este un domeniu competitiv pentru România şi regiunile de dezvoltare.

264 Ajutor de Intreprin Întreprinderea unică: există discrepanţe între Legea 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi definiţia SME aşa cum
Robert
minimis dere
este prezentată în“ Ghidul CE actualizat la 2015 (http:// ec.europ_a.eu/Do csRoom/ do cuments/ 1 01 09/attachments/
Pavelescu
unica
l/translations/ en/renditions/native)
Partner: if holdings with other enterprises rise to at least 25% but no more than 50%, the relationship is deemed to be between
partner enterprises (see page 18: “Am I a partner enterprise?”) - noţiune care nu apare în Legea 346.
Linked enterprise: if holdings with other enterprises exceed the 50% threshold, these are considered linked enterprise (see page 21:
“Am I a linked enterprise?”) – noţiune care nu apare în Legea 346.
What about the data of a partner's partner? To avoid complicated and endless calculations, the definition includes the rule that,
when a partner enterprise itself has other partners, only the data of the partner enterprise(s) situated immediately upstream or
downstream need to be taken into account.
Considerăm că ar fi extrem de util ca, înainte de lansarea apelului, să se realizeze o actualizare a Legii 346 care să fie în acord cu
prevederile Regulamentului CE şi un ghid explicativ corect şi coerent în limba română în care să se explice modul de calcul, ca unic
instrument de încadrare corectă în categoria IMM atât pentru solicitanţi, cât şi pentru evaluatori.

Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare
transpune Recomandarea CE 361/2003 privind definiţia microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi
mijlocii.
Ghidul CE amintit contine clarificari si exemple in legatura cu modul de interpretare si aplicarea corecta a
prevederilor Recomandarii CE 361/2003 si nu aduce reglementari noi in ceea ce priveste definitia IMMurilor.

265 Depunere Anexe
CF

La punctul 4. Completarea cererii de finanţare, se menţionează că solicitantul trebuie să prezinte în etapa precontractuală “Cele
Robert
mai recente situaţii financiare anuale, dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanţare”. Se face prin aceasta referire la Pavelescu
ultimele situaţii financiare aprobate de A.G.A. sau se impune, în cazul în care s-a încheiat un nou exerciţiu financiar, elaborarea
noului set de situaţii financiare şi aprobarea acestora de către A.G.A. într-un termen mai restrâns decât termenul maxim pe care îl
au la dispoziţie entităţile potrivit reglementărilor in vigoare?

Situaţiile financiare anuale, depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, aferente
întregului an fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanţare.

266 Eligibilitat TVA
e
cheltuieli

Vă rugăm să specificaţi dacă pentru solicitanţii neplătitori de TVA cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este considerată cheltuială Robert
eligibilă în cadrul acestei priorităţi de investiţii.
Pavelescu

Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.

267 Eligibilitat Investitii Propunem completarea/clarificarea punctului 2.2 Capitolul 3 pagina 13 din Ghidul Solicitantului privind momentul de demarare a
e proiect finalizate unei investitii raportat la momentul depunem cererii de finanţare/ semnarii contractului de finantare. Justificare: Este necesară
clarificarea urmatorului aspect: se poate imţia o investiţie din surse proprii (cu respectarea procedurilor de atribuire) inainte de
semnarea contractului de finanţare? Cum se poate demara procedura de achizitie fara cod mysmis pe portalul MFE?

Robert
Pavelescu

Acest criteriu de eligibilitate a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

268 Eligibilitat Locul de Când se va ştii dacă proiectele aferente regiunii BI vor fi eligibile în primul apel de proiecte?
e proiect impleme
ntare

Robert
Pavelescu

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 ar avea
un efect de multiplicare mai mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar. IMM-urile din
regiunea BI vor putea utiliza instrumentul de garantare.

269 Eligibilitat Cel putin Propunem clarificarea criteriului de eligibilitate 1.3 de la pag 10 din Ghidul Solicitantului de unde sa reiasa faptul ca de exemplu o
e
un
companie care a avut 2 angajati cu jumatate de norma indeplineste criteriul de eligibilitate enuntat.
solicitant angajat

Robert
Pavelescu

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Propunem completarea listei codurilor CAEN cu cele referitoare la activităţile de educaţie privată şi de asistenţă medicală privată. Robert
Justificare: ţinând cont că statul nu are capacitatea sa aloce suficienţi bani pentru investiţii în sistemele publice de sănătate şi
Pavelescu
educaţie, considerăm vital şi echitabil ca zona privată a acestor sisteme să fie sprijinită prin acţiuni de linanţare, cu atât mai mult cu
cât acestea nu necesită un efort considerabil din partrea statului (fiind în mare parte susţinute de fondurile europene). De altfel, în
cadrul POR 2007-2013, aceste activităţi au fost sprijinite şi rezultatele au fost foarte bune. Având în vedere cele arătate ne
exprimăm convingerea că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional va aduce clarificări şi va Opera
modificările propuse la Ghidul Solicitantului (versiune consultativă) - condiţii specifice de accesare a fondurilor, aferent PI 2.1 din
POR 2014 - 2020.

Activităţile destinate educaţiei nu pot fi finanţate in cadrul P.I.2.1.A intrucât educaţia are destinată o axă
prioritară în POR. Totodată, educaţia nu este considerat domeniu competitiv în SNC.

270 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

271 Eligibilitat Contribu Vă rugăm să clarificaţi care este relevanţa indicatorului de proiect „contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă”, dacă
Robert
e
tie
finanţarea este de 100% şi nu reprezintă criteriu de punctare în cadrul evaluarii? Ar trebui înţeles de aici că anumite coduri CAEN se Pavelescu
solicitant proprie finanţează cu mai puţin de 100%, iar în măsura în care diferenţa rezultată este mai mare creşte şi valoarea acestui indicator? Sau, ar
trebui înţeles că atâta timp cât există contribuţie proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului indicatorul se consideră
atins (ceea ce înseamnă că e posibil să fie obligatorie, în toate cazurile, participarea din partea solicitantul din moment ce acesta
reprezintă un indicator de proiect ce face obiectul monitorizării implementării)?

Indicatorul referitor la contributia proprie a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

272 Eligibilitat Contribu Vă rugăm să clarificaţi dacă intensitatea ajutorului financiar nerambursbail acordat în cadrul acestui apel de proiecte va fi
e
tie
diferenţiat în funcţie de regiunile de dezvoltare ale ţării şi în funcţie de tipul de întreprindere aplicantă (microîntreprinderi,
solicitant proprie întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Robert
Pavelescu

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestui apel de proiecte va fi de 100%
din valoarea eligibila, in limita de minimis, pentru toti beneficiarii.

273 Eligibilitat Contribu Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondrilor Europene (ACRAFE) îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea
e
tie
privind finanţarea de 100% a proiectelor, pe care o consideră o greşeală. Această propunere va genera o competiţie foarte mare,
solicitant proprie dar până la urmă o competiţie falsă (cu foarte mulţi solicitanţi, care vor să intre în program, dar care au o capacitate de
management de proiect şi de cofinanţare a cheltuielilor neeligibile limitată). Astfel propunem o cota de finanţare între-70% şi 90%
diferenţiată în funcţie de tipul de investiţie: producţie, servicii, etc. sau pe tipuri de investiţii cu valoare adaugată mare.

Robert
Pavelescu

Propunerea de a introduce obligativitatea unei contribuții proprii a solicitanților la valoarea eligibilă a
proiectelor a fost discutată în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional,
însă a fost respinsă.

274 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Vă rugăm să clarificaţi condiţiile de eligibilitate ale solicitantului referitoare la existenţa profitului sau profitului din exploatare
Robert
pentru solicitanţi, în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare. Ghidul solicitantului nu face nicio precizare
Pavelescu
referitoare la această condiţie de eligibilitate, însă este menţionată în Anexa 1 la memorandumul nr. 57950/09.07.2015 „Întrebari şi
răspunsuri. Ghidul solicitantului - condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020” la pag. 2, punctul 5:
„Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de cel puţin un an fiscal integral continuu şi a obţinut profit sau
profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare.” De asemenea, vă semnalăm ca sunt entităţi
care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care pot
alege, conform art. 16 al. 3 din Codul fiscal (aplicabil începând cu 01.01.2014), ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar.
Prin urmare, acele entităţi înfiiinţate după 01.01.2014 şi care au un an fiscal încheiat la data depunerii cererii de finanţare sunt
eligibile? Din conţinutul Ghidului specific POR 2014-2020, PI 2.1, paragraful 3.2 referitor la eligibilitatea solicitantului, reiese că
aceste entităţi nu ar fi eligibile deoarece chiar dacă se menţionează că “Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă
corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral”, se face în acelaşi timp precizarea “O întreprindere care depune cererea de
finanţare în cursul anului 2015, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014”.

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar.

275 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Vă rugăm să clarificaţi dacă realizarea de profit pe ultimul an fiscal este condiţie de eligibilitate?

Robert
Pavelescu

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar.

276 Evaluare Comple Anexa 4 „Grila de evaluare tehnică şi financiară”, punctul 4 „Complementaritatea cu alte investiţii realizate din alte axe prioritare
Robert
tehnica si mentarit ale POR, precum şi alte surse de finanţare”, subcriteriul 4.1. b. „Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfecţionare în ultimii 3 ani”. Pavelescu
financiara ate
Se referă la cursuri de perfecţionare de care a beneficiat exclusiv ca urmare a realizării unor investiţii finanţate din POR sau alte
surse de finanţare? Se demonstrează prin anexarea la planul de afaceri a proceselor verbale de recepţie a serviciilor de instruire?
In categoria „alte surse de finanţare” pot intra şi cele private (ex.: firma şi-a achiziţionat o linie de producţie şi furnizorul a acordat
servicii de formare profesională specifică), nu doar cele publice precizate Ghidul general

Criteriile/subcriteriile de evaluare tehnica si financiara respective au fost revizuite.

277 Evaluare Concentr Anexa 4 „Grila de evaluare tehnică şi financiara”, punctul 5 „Concentrarea strategică a investiţiilor”, subcriteriul 5.2 „Proiectul se
Robert
tehnica si are
implementează într-un municipiu reşedinţă de judeţ, exceptând Municipiul Bucureşti şi Municipiul Tulcea”.
Pavelescu
financiara strategic o De ce se susţin municipiile reşedinţă de judeţ şi nu oraşele mai puţin dezvoltate?
a
o Criteriul nu respectă prevederile Acordului de parteneriat privind Criteriile de concentrare a investiţiilor - ex.: IMM care propun
un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul OT 8 (AP 7); proiectele care fac parte dintr-o strategie
integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanţabilă în cadrul axei prioritare 4 POR - dezvoltare urbană, urmărindu-se stimularea
dezvoltării de parteneriate strategice cu actorii relevanţi la nivel local/ regional - cum de altfel este menţionat şi în varianta de Ghid
general - draft nr. 2 din 10.07.2015.
o Unde apare o prioritizare a Codurilor CAEN generate de Strategiile de Specializare Inteligenta?

În perioada 2014-2020, IMM-urile finanțate prin POR vor fi sprijinite pe criterii competitive, urmărinduse dezvoltarea zonelor competitive care sunt concentrate în municipiile reședință de judet. Acestea vor fi
sprijinite prin POR prin mai multe axe prioritare, astfel asigurându-se cerințele UE cu privire la
concentrarea investițiilor.

278 Evaluare Durabilit Referitor la Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică şi financiară (subcriteriul 2.2) la Ghidul specific POR 2014-2020, PI 2.1, vă rugăm să
tehnica si atea
clarificaţi dacă în cazul în care fluxul de numerar net cumulat al investiţiei prezintă valoarea zero oricând pe durata de analiză a
financiara investitie investiţiei, care va fi punctajul obţinut? Care este prioada de referinţă pentru acest indicator, luna sau anul?
i

Ghidul solicitantului - grila de evaluare tehnica si financiara - contine clarificari suplimentare in acest
sens.

Robert
Pavelescu

279 Evaluare Producti Propunem ca la indicatorul de proiect „creşterea productivităţii muncii” să se reformuleze sau să fie introduse suplimentar alte
Robert
tehnica si vitatea cerinţe, intrucat creşterea productivităţii se poate realiza şi prin scăderea numărului de salariaţi, ceea ce contravine unui obiectiv
Pavelescu
financiara muncii important al perioadei de finanţare 2007-2013 când se miza pe crearea şi menţinerea numărului de locuri de muncă. În plus, să se
menţioneze dacă se va evalua acest indicator doar strict în raport cu activitatea finanţată sau per ansamblu societate, intrucat
unele firme au mai multe activităţi şi unele nu vor face obiectul finantarii. Vă rugăm să clarificaţi care este baza de referinţă în cazul
indicatorului “Creşterea productivităţii muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului” menţionat la paragraful 1.6 din
Ghidul specific POR 2014-2020, Pl 2.1, ultima lună din exerciţiul financiar în care se finalizează implementarea sau luna în care se
finalizează implementarea (cu menţiunea că se vor lua în considerare valorile dintr-o perioadă de douăsprezece luni)? Referitor la
precizarea “Productivitatea muncii se va calcula ca raport între cifra de afaceri şi numărul de angajaţi cu normă întreagă ai
microîntreprinderii”, cifra de afaceri se determină pe baza informaţiilor de pe parcursul a douăsprezece luni cu încheiere în ultima
lună din exerciţiul financiar în care se finalizează implementarea sau cu încheiere în luna în care se finalizează implementarea?

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

280 Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Anexa 4 „Grila de evaluare tehnică şi financiară”, punctul 2 „Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului. Capacitatea
Robert
financiară şi operaţională a solicitantului”/„Profitul subcriteriul 2.3. lit. c. enunţă faptul că „Profitul înregistrat” solicitantul care „a Pavelescu
înregistrat profit în anul fiscal anterior depunerii cererii de f'manţare” nu primeşte niciun punct. Este probabil o eroare de redactare
- NU a înregistrat profit.

281 Evaluare Teme
Subcriteriul 3.2 - b). specifică: „Angajarea de persoane din categorii defavorizate”. Vă rugăm să includeţi în Ghidul solicitantului o
tehnica si orizontal detaliere a tipurilor de persoane considerate ca făcând parte din categorii defavorizate.
financiara e

Robert
Pavelescu

Prevederile din Ghidul solicitantului au fost clarificate in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

282 Implemen
tare

Subcriteriul 2.1. specifică: „Investiţia propusă conduce la creşterea productivităţii muncii cu X% faţă de nivelul înregistrat în
Robert
exerciţiuljinanciar anterior depunerii cererii dejinanţare:
Pavelescu
Vă rugăm să clarificaţi care este anul la care trebuie să se facă raportarea atunci când se calculează creşterea productivităţii muncii,
mai exact se ia în considerare productivitatea muncii la 2 ani după finalizarea implementării proiectului de investiţii, aşa cum se
consideră în cazul indicatorilor de proiect? (la punctul 1.6 din Ghidul solicitantului „Indicatori de proiect” se menţionează:
„Creşterea productivităţii muncii, la 2 ani dupăfinalizarea implementăriiproiectului. Productivitatea muncii se va calcula ca raport
intre cifra de afaceri şi numărul de angajati cu normă întreagă ai microîntreprinderii”).
De asemenea vă rugăm să clarificaţi dacă pentru a determina productivitatea muncii se va lua în considerare numărul mediu sau
efectiv de angajaţi? Se va ţine cont dacă angajaţii sunt cu normă parţială sau cu normă întreagă?

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

283 Eligibilitat
e
cheltuieli

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor: să fie rezonabilă şi ............
Observatie: sa fie definit clar si fara ambiguitati termenul de „cheltuiala rezonabila”(?)

Violeta
Greciuhin

Termenul "cheltuiala rezonabila" se va clarifica în Ghidul general

284 Eligibilitat
e
cheltuieli

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
d. costuri administrative
Observatie: sa fie definit clar si fara ambiguitati termenul de „cheltuiala administrativa”

Violeta
Greciuhin

Termenul "costuri administrative" se va defini în Ghidul general si in Ghidul specific.

285 Eligibilitat
e proiect

4. Investiția nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip Violeta
de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceluiași imobil (teren, clădiri), aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi Greciuhin
segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.
Care este motivatia/justificarea acestui numar de ani: 5? De ce nu 2 sau 3?

286 Eligibilitat Cel putin 3. De ce Ghidul prevede obligativitatea existentei a cel putin 1 (un) angajat cu norma intreaga?
e
un
(ar trebui sa se respecte principiul de drept civil: unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem).
solicitant angajat In acest caz, ce lege se respecta in final: legislatia contabil-fiscala valabila si aplicabila in Romania sau definitia data in Ghidul privind
definirea IMM-urilor, elaborat de CE varianta 2015?
287 Eligibilitat Coduri
De ce nu apar in categoria domeniilor eligibile codurile?:
e
CAEN
85 –Invatamant
solicitant eligibile 86 –Activitati referitoare la sanatatea umana
90- Activitati de creatie si interpretare artistica
95 – Reparatii de calculatoare,...
96 – Alte activitati de servicii

Motivatia introducerii acestui criteriu are la baza necesitatea asigurarii unei utilizari judicioase a
fondurilor publice, respectiv evitarea finantarii repetate a aceluiasi obiectiv de investitii. Perioada de 5
ani a fost apreciata ca un minim satisfacator in contextul acestei cerinte.

Violeta
Greciuhin

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Violeta
Greciuhin

Activităţile destinate educaţiei nu pot fi finanţate in cadrul P.I.2.1.A intrucât educaţia are destinată o axă
prioritară în POR. Totodată, educaţia nu este considerat domeniu competitiv în SNC.
Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă.
Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul instrumentelor financiare, prioritatea de investitii 2.2.,
dedicata IMM-urilor din domeniile competitive.

288 Evaluare Comple Nu se mentioneaza domeniul de desfasurare a cursurilor de perfectionare. De ex., daca administratorul firmei solicitante a urmat
Violeta
tehnica si mentarit cursuri de perfectionare in management agricol, dar firma pe care o administreaza (solicitantul) desfasoara activitate de productie, Greciuhin
financiara ate
se acorda punctaj la acest criteriu?
În plus, criteriul se referă la solictant, care este întreprinderea. Însă în ce condiții se acordă punctaj? Dacă administratorul a urmat
cursuri de perfecționare? Dacă da, cum se intrepretează următoarea situație: sunt 2 administratori și doar unul a urmat cursuri de
perfecționare. În acest caz se acordă 1 punct? (maximul posibil la acest criteriu)?
Dar dacă un angajat al firmei a urmat cursuri de perfecționare în ultimii 3 ani? Se acordă punctaj în această situație?
Propunem să se clarifice în ce condiții se punctează acest criteriu, având în vedere situațiile menționate.

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

289 Evaluare Domeniu Referitor la publicarea in varianta consultativa a ghidului destinat finantarii Microintreprinderilor, va solicitam sa explicati de ce,
Alexandara
tehnica si l de
conform GETF anexata ghidului, se puncteaza diferentiat activitatile de servicii: de exemplu serviciile de inginerie, consultanta
Bondrea
financiara activitate tehnica, arhitectura, analize tehnice, activitatile referitoare la sanatatea umana au cel mai mic punctaj din grila (7 pct). Apreciem ca
aceste activitati prezinta o importanta la fel de mare in domeniile de interes nationale la fel ca toate celelalte domenii identificate
conform SNC. Considerati ca este respectat principiul egalitatii de sanse in acest sens? Microintreprinderile indentificate in aceste
diviziuni sunt neindreptatite, obtinand automat un punctaj inferior prin comparatie cu alti potentiali beneficiari si exista riscul ca,
din cauza acestui punctaj, sa nu poata participa la primele sesiuni de evaluare sau chiar sa nu poata fi finantate.

Grila de evaluare tehnica si financiara a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens,
vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.

290 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Detin o societate IMM din zona rurala - CAEN 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal, totodata mai sunt administrator la o Costel
alta societate - Microintreprindere - CAEN 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic - tot din zona rurala, si
Peptanaru
constat cu suprindere ca in sesiunea 2014-2020 nu voi putea accesa nici un fond pentru dezvoltarea acestor societati.
La submasura-masura PNDR 6.4 - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole - adresata zonelor rurale,
nu pot obtine cu societatile mele mai mult de 25 puncte (de la pct. 4.1 - intreprinderi activa ultimii 3 ani si cu profit 2 ani) datorita
conditiilor impuse de punctaj ( soc. agicola, sectoarele cu potențial de crestere , agroturism ... ) ; deci nu sunt sanse reale de reusita.
Iar La POR 2.1 – Microintreprinderi - se adreseaza numai zonei urbane; si am vazut ca si POR 2.2 - se adreseaza tot numai zonei
urbane;
Intrebarea mea este urmatoarea:
Nu credeti ca ar trebui ca cele doua programe POR 2.1 si POR 2.2 sa se adreseze si societatilor din zona rurala tinand cont ca multe
societati (IMM sau Microintreprinderi) vor fi in situatia mea si nu vor avea posibilitatea de a accesa un program in perioada
urmatoare 2014-2020?

In urma negocierilor cu Comisia Europeană, s-a stabilit că finanţarea IMM se va face, pe baza strategiilor
relevante din domeniu, în cadrul mai multor programe operaţionale. Aceste finanţări vor fi
complementare între ele. Astfel, POR 2014-2020 va sprijini toate categoriile de IMM-uri nonagricole, cu
un istoric de minimum 1 an, din mediul urban şi în cadrul priorităţii de investiţii 2.2. şi întreprinderile
mijlocii din zona rurală, dar numai pe anumite domenii identificate în Strategia Naţională de
Competitivitate (SNC) şi Planurile de Dezvoltare Regionale. PNDR va sprijini microîntreprinderile şi
întreprinderile mici non-agricole din mediul rural conform domeniilor SNC. Crearea de întreprinderi şi
sprijinirea start up-urilor se vor sprijini din Programul Operaţional Capital Uman. IMM din cercetare se
vor susţine din PO Competitivitate.

291 Eligibilitat Cel putin Va rog ca in ghidul solicitantului pentru masura POR 2.1 sa nu obligati firmele sa aiba un angajat in ultimul an fiscal
Alexandru Sas Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
e
un
Impozitul pe munca e foarte mare in Romania si de aceea administratorii se chinuie sa duca firma pe profit fara sa se angajeze ei. E
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
solicitant angajat suficient ca platesc impozit pe profit/venit
292 Eligibilitat Cel putin Ref 3.2 Eligibilitatea solicitantului, pct 3. se specifica „ Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin
Catalina
Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
e
un
unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu
Sofron
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
solicitant angajat normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare”.
Pentru a nu elimina din randul beneficiarilor eligibili la acest program pe acele companii care au desfasurat in anul fiscal 2014
activitate cu angajati cu norma part-time sau in calitate de administratori, va solicitam sa luati in consideratie modificarea acestui
criteriu de eligibilitate, dupa cum urmeaza:
„ Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și are cel puțin un angajat la
data depunerii cererii de finanțare”.
Noua formulare a criteriului nr 3 permite accesul la aceasta linie de finantare a companiilor care detin in prezent angajati,
independent de istoricul lor in calitate de angajator.
293 Eligibilitat TVA
Nu reiese din Ghid daca TVA-ul este cheltuiala eligibila sau neeligibila – in cuprinsul HG nr. 399/2015 prevede la art. 12 ca TVA este Anamaria Biris Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.
e
cheltuiala eligibila daca este nerecuperabila, potrivit legii.
cheltuieli
294 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

4. Raportat la Anexa nr. 2 a Ghidului:
Anamaria Biris
i.
Consideram ca activitati codificate CAEN in clasa 8621 (Activitati de asistenta medicala generala), 8622 (Activitati de
asistenta medicala specializata), 8623 (Activitati de asistenta stomatologica) sunt activitati cu necesar de finantare si cu un potential
de a produce efecte pozitive atat in mediul de afaceri, fiind activitati cu potential de crestere, cat si in general asupra solicitantilor
de astfel de servicii care ar putea primi servicii de o calitate ridicata cu impact pozitiv asupra pietei muncii, calitatii muncii, sperantei
de munca si de viata. Nu in ultimul rand activitatile din domeniul sanatatii (care de altfel este considerat un obiectiv strategic
national), sunt identificate in Strategia Nationala de Competitivitate;
ii.
Avand in vedere ca obiectivul urmarit este cel al consolidarii pozitiei pe piata a microintreprinderilor si ca foarte multe
dintre acestea desfasoara activitati in zona de servicii, credem ca alaturi de coduri CAEN dintre cele deja mentionate (9321 –
Balciuri si parcuri de distractii, 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a, 9525 – Repararea ceasurilor si a bijuteriilor etc.) ar
putea fi incluse si alte coduri CAEN precum: 9601 – Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana, 9602 –
Coafura si alte activitati de infrumusetare, 9604 – Activitati de intretinere corporala etc. Apreciem ca sfera de activitati ar trebui sa
fie cat mai larga si ca activitati de genul celor sugerate de noi au un potential de crestere cel putin la fel de mare, daca nu chiar mai
mare in piata reala, decat o parte dintre cele care deja sunt incluse in Anexa nr. 2 si pe care le-am mentionat mai sus.

295 Eligibilitat Contribu La pct. 1.6 - Indicatorii de proiect din proiectul de Ghid, se arata ca unul dintre indicatori va fi “contributia proprie a solicitantului” Anamaria Biris
e
tie
la valoarea eligibila a proiectului. Va rugam sa clarificati la ce contributie va referiti, daca va referiti si la o posibila alta contributie
solicitant proprie decat cea financiara si in ce masura aceasta poate sa varieze si in functie de ce factori, avand in vedere ca in Ghidul general se arata
la pct. 3.1.1 tabelul 2 ca intensitatea ajutorului in cadrul POR 2014-2020, pentru microintreprinderi, este de maxim 70% din
valoarea eligibila a proiectului (in functie de regiunea de dezvoltare), deci contributia solicitantului de maxim 30 %.
296 Eligibilitat Contribu Va rugam sa clarificati afirmatia de la pct. 1.7 - Rata de cofinantare acordata in cadrul prezentului apel de proiecte potrivit careia
e
tie
contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 100% din valoarea eligibila a investitiei. In Ghidul general se
solicitant proprie arata la pct. 3.1.1 tabelul 2 ca intensitatea ajutorului in cadrul POR 2014-2020, pentru microintreprinderi, este de maxim 70% din
valoarea eligibila a proiectului.

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.
Celelalte activităţi menţionate de dvs nu sunt eligibile pe POR intrucât nu sunt considerate ca făcând
parte din domenii competitive.

Indicatorul referitor la contributia proprie a fost revizuit in forma finala a ghidului solicitantului.
Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestui apel de proiecte va fi de 100%
din valoarea eligibila, in limita de minimis, pentru toti beneficiarii.
Intensitatile diferite in functie de regiunea de dezvoltare si categoria IMM se aplica ajutorului de stat
regional (pentru alte apeluri de proiecte), nu si ajutorului de minimis.

Anamaria Biris Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestui apel de proiecte va fi de 100%
din valoarea eligibila, in limita de minimis, pentru toti beneficiarii.
Intensitatile diferite in functie de regiunea de dezvoltare si categoria IMM se aplica ajutorului de stat
regional (pentru alte apeluri de proiecte), nu si ajutorului de minimis.

297 Depunere Domeniu Am rugamintea să clarificaţi daca data depunerii cererii de finanţare este aceeaşi cu data de depunere a proiectelor în cadrul
Alexandra
CF
l de
concursului de proiecte. În cazul în care cele două date menţionate coincind, propunerea noastră este să fie acceptate la concursul Suciu
activitate de proiecte şi microîntreprinderi care nu au la momentul respectiv ca domeniu de activitate şi codul CAEN eligibil pentru care
solicită finanţarea proiectului, microîntreprinderea Iuându-şi angajamentul scris printr-o declaraţie pe proprie răspundere (ca parte
din procedura de depunere a proiectului) ca la momentul depunerii cererii de finanţare să îşi completeze lista domeniilor de
activitate cu codul CAEN eligibil pentru care a depus proiectul şi cererea de finanţare.

Data depunerii cererii de finanțare etse data de depunere a proiectului. La momentul depunerii 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,
indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. 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, solicitantul trebuie să aibă deja înscrisă, la data depunerii
cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul proiectului în domeniul de activitate (conform
certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va angaja (prin declarația de angajament ) ca,
până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de
implementare.

298 Eligibilitat Cel putin Propunem eliminarea condiţiei ca întreprinderea solicitantă să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014 şi, implicit,
Alexandra
e
un
eliminarea condiţiei de existenţă a unui angajat cu normă intreaga pe perioada respectivă (2014-2015). Propunem acceptarea la
Suciu
solicitant angajat acest apel de proiecte şi a întreprinderilor înfiinţate pe tot parcursul anului 2015, prin menţinerea obligaţiei ca ulterior, după
acceptarea proiectului, dar nu mai târziu de data depunerii cererii de finanţare, microîntreprinderea solicitantă să aibă cel puţin un
angajat cu normă întreagă. Microîntreprinderea îşi poate lua angajamentul scris la momentul depunerii proiectului (ca parte a
procedurii de aplicare) că la data cererii de Finanţare va avea cel puţin un angajat cu normă întreagă.

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

299 Ajutor de Regula Sub-puctul 2.7 - Ajutorul de minimis, Cumulul ajutoarelor de minimis - vă rugăm specificați dacă trebuie luate în considerare sumele Lavinia Cobrea Se va lua in calcul valoarea finală a ajutorului primit doar daca valoarea contractului de finantare a fost
minimis de cumul contractate (cele care apar ca și cheltuieli eligibile în contractele de finanțate) sau sumele efectiv plătite de finanțator Beneficiarului
actualizata in mod corespunzator (e.g. prin act aditional).
în contul cheltuielilor eligibile. Această clarificare vine în contextul în care mare parte dintre proiectele anterioare au avut economii
provenite în urma procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări / furnizare sau servicii.
300 Depunere Anexe
CF

Vă rugăm clarificați dacă în cazul acestui apel, sub-punctul 3.5.1 – Indicatori POR din cadrul Anexei 10.6 - Formularul Cererii de
Lavinia Cobrea Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in
Finanțare la Ghidul general, trebuie să rămână necompletată. Dacă trebuie completată vă rugăm specificați ce trebuie scris de către
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
beneficiarii care au o vechime mai mare de 3 ani de la înființare la momentul depunerii cererii.

301 Eligibilitat Cel putin La sub-punctul 3.2 - Eligibilitatea solicitantului se specifică: Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel
Lavinia Cobrea Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
e
un
puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
solicitant angajat normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare. Vă rugăm menționați detaliat pe baza căror documente se demonstrează
prevederea referitoare la cel puțin un angajat cu normă întreagă pe anul fiscal anterior având în vedere că acest aspect nu reiese
clar din Bilanț. Referitor la angajatul cu normă întreagă la momentul depunerii cererii, ce documente doveditoare trebuie depuse la
dosar? Vă rugăm specificați clar în ghid de la început pentru a evita interpretări diferite în funcție de evaluator.
302 Eligibilitat Autorizar Sub-punctul 3.2 - Eligibilitatea solicitantului, Domeniul de activitate în care se realizează investiţia. Aici se precizează La momentul Lavinia Cobrea Conditia de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse
e
e cod
depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție,
in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
solicitant CAEN
autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta reprezintă
activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Domeniul de activitatea (codul CAEN) în care doreşte să realizeze
investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului. Vă rugăm introduceți o frază prin
care să acceptați derogări de la aceste prevederi în cazuri bine argumentate, mai ales pentru Beneficiarii care doresc să dezvolte
proiecte pe domeniul IT. Majoritatea Beneficiarilor care activează pe codurile CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web şi activităţi conexe și 6312 - Activităţi ale portalurilor web, își desfășoară activitatea on-line având echipamentele
localizate în structuri de tipul „data center”, special amenajate pentru aceste echipamente. Structurile de „data center” doar
găzduiesc și asigură mentenanța echipamentelor (activități care nu sunt eligibile conform anexei 2 la ghidul special – Lista codurilor
CAEN). În forma în care este acum ghidul, retehnologizarea acestor potențiali beneficiari este posibilă numai dacă își construiesc
propriile data-center-uri pentru a-și găzdui echipamentele achiziționate prin proiect, ceea ce reprezintă o absurditate în materie de
business (costuri de întreținere ulterioare versus costuri de închiriere spațiu în structuri deja existente). Dacă există intenția reală de
a sprijini dezvoltarea acestor activități prin noul POR, vă rugăm introduceți derogări specifice pentru aceste domenii.
303 Evaluare Comple În Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară, Sub-criteriu 4.1 Proiectul este complementar altui proiect/ altor proiecte
tehnica si mentarit realizate de către solicitant din alte surse de finanțare, litera b) solicitantul a beneficiat de cursuri de perfectionare in ultimii 3 ani.
financiara ate
Vă rugăm clarificați în ce condiții se consideră realizat acest criteriu și cum se demonstrează

Lavinia Cobrea 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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

304 Evaluare Concentr La sub-punctul 3.2 - Eligibilitatea solicitantului, Locul de implementare a proiectului se specifică la litera a) se menționează Locul de Lavinia Cobrea
tehnica si are
implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. În
financiara strategic Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară, sub-criteriul 5 - Concentrarea strategică a investițiilor se oferă punctaje numai
a
pentru investițiile localizate în stațiuni turistice și în municipii reședință de județ. În ghidul general POR, la sub-punctul 8.2 Evaluarea tehnică și financiară, se specifică În cazul în care proiectul obtine 0 puncte la oricare dintre subcriteriile din grila de
evaluare tehnică și financiară, proiectul este respins automat. Dacă corelăm aceste prevederi rezultă că rămân eligibile doar
proiectele care se implementează în stațiuni turistice urbane sau în municipii reședință de județ. Chiar dacă înțelegem rațiunile
acestei restrângeri drastice a eligibilității în materie de arie geografică, dorim să atragem atenția Autorității de Management că
această măsură sabotează grav Beneficiarii care derulează activități de producție (coduri CAEN din clasele 13-33) deoarece
majoritatea își derulează activitatea în zonele periferice – metropolitane sau rurale și/sau orașe mai mici din vecinătatea
municipiilor reședință de județ. Costurile de operare și întreținere (chirii, salarii, etc.) pentru micile întreprinderi care lucrează în
producție sunt complet neatractive pe teritoriul marilor orașe. În consecință vă rugăm să lărgiți aria geografică eligibilă pentru
investiții prin această măsură și la zonele metropolitane și alte municipii (care nu sunt reședință de județ).
305 Evaluare Profit
tehnica si
financiara

În Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară, Sub-criteriu 2.3 – Profitul înregistrat, litera c) Solicitantul a inregistrat profit in
anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare – 0. Vă rugăm clarificați sau corectați.

În urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost stabilite criteriile de concentrare strategică a
investițiilor ( IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în
cadrul OT 8 (AP 7) - turism, precum și proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare
urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană- muncipii reședință de județ,
exceptând București, Tulcea). Aceste criterii trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară.

Lavinia Cobrea Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

306 Implemen Producti Indicatorul Creșterea productivității muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului – Având în vedere că acest indicator Lavinia Cobrea Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
tare
vitatea este foarte important atât ca și pondere în punctajul cererii cât și în materie de consecințe în eventualitatea neîndeplinirii, va rugăm
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
muncii specificați exact în ghid și încă de la început următoarele aspecte:
ianuarie 2016.
2. Oferiți o formulă de calcul clară pentru acest indicatori. Ni se spune că productivitatea este calculată ca procent dintre cifra de
afaceri și numărul de angajați.
Este corect sa considerăm că dacă cifra de afaceri a unei întreprinderi pe anul 2014 este 100 lei și are 2 angajați cu normă întreagă,
atunci productivitatea este 50? Oferiți în ghid un exemplu de calcul concret.
3. Care este anul de referință pentru calcularea creșterii productivității – anul fiscal încheiat înainte de depunerea proiectului și
pentru care se depun situațiile financiare la cerere de finanțare (de exemplu 2014 pentru primul apel) sau anul fiscal anterior
semnării contractului de finanțare? (Poate fi 2015 pentru contractele încheiate ca urmare a primului apel de proiecte)
4. Pe baza a ce documente se calculează / demonstrează cifra de afaceri și numărul de angajați? Se mai solicită și alte documente
pe lângă Bilanț contabil? De ex. extrase Revisal, contracte de muncă, pontaje?
5. În acest context vă referiți la număr de angajați (care pot fi 3 – unul cu normă întreagă și doi cu jumătate de normă) sau număr
de angajați cu normă întreagă?
307 Eligibilitat Contribu 1. Pe rationamentul ca valoarea eligibila maxima a unui proiect este de 200.000 Euro, Ghidul Specific, corelat cu intensitatea
e
tie
maxima a ajutorului nerambursabil (grantului) de 70%, Ghidul General, rezulta o valoare maxima a grantului de 140.000 Euro;
solicitant proprie 2. La paginile 24 si respectiv 42 ale Ghidului General se afirma ca pentru schemele de minimis, ele POR 2014-2020, grantul maxim
obtenabil este de 200.000 Euro si atunci apar 2 posibilitati
2 a. Daca afirmatia din Ghidul Specific ca valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 200.000 Euro este corecta, atunci rezulta
ca nu se solicita cofinantare privata, iar afirmatia ca grantul maxim este de 200.000 Euro din Ghidul General, paginile 24 si 42 este
incorecta;
2 b. Daca afirmatia din Ghidul Specific ca valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 200.000 Euro este incorecta, si corecta
este aceea ca este necesara o cofinantare privata de 30%, atunci pentru grantul maxim de 200.000 Euro este necesara o
cofinantare de 85.714 Euro, iar proiectul eligibil maxim este de 285.714 Euro.

Marius
Guminski

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestui apel de proiecte va fi de 100%
din valoarea eligibila, in limita de minimis, pentru toti beneficiarii.
Intensitatile diferite in functie de regiunea de dezvoltare si categoria IMM se aplica ajutorului de stat
regional (pentru alte apeluri de proiecte), nu si ajutorului de minimis.

308 Depunere
Se poate depune in primele 2 luni un proiect cu un punctaj mai mic de 85 de puncte? Daca da, acesta va fi mentinut in competitia
CF
cu proiectele din lunile urmatoare in functie de punctajul obtinut?
309 Eligibilitat Domeniu Referitor la eligibilitate proiect se mentioneaza in ghidul solicitantului ca Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură
e proiect l de
clasă CAEN.
activitate Recomandarea noastra este de a preciza in ghid ca: Activitatea economică are în vedere, după caz, şi activităţile economice
auxiliare, identificate prin coduri CAEN eligibile, care trebuie să se regăsească printre activităţile precizate în Certificatul Constatator
al solicitantului. Acestea din urmă sunt acele activităţi prin intermediul cărora se asigură producerea şi realizarea bunurilor şi
serviciilor consumabile folosite în fluxul de producţie aferent activităţii economice pentru care se solicită finanţare.
CONCLUZIE: dacă produsul finit cuprinde activităţi aferente mai multor coduri CAEN, se verifică eligibilitatea fiecăruia.

Luminita
Onoaie
Luminita
Onoaie

Da, proiectele cu un punctaj mai mic de pragul de 85, vor fi mentinute in competitia cu proiectele
depuse ulterior.
Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

310 Eligibilitat Perioada Referitor la cap. 3.4. Eligibilitatea proiectelor, punctul 6: nu este clar care este perioada maxima de implementare a unui proiect (6
e proiect de
luni, 12 luni etc.)
impleme
ntare
311 Evaluare Producti Referitor la grila de evaluare tehnica si financiara, criteriul de selectie 2.1.Investiția propusă conduce la creșterea productivității
tehnica si vitatea muncii cu X% față de nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Avand in vedere ca pentru
financiara muncii firmele care vor desfasura activitate de servicii productivitatea muncii nu este la fel de relevant ca si pentru firmele de productie,
propunem inlocuirea criteriului de selectie 2.1. cu urmatoarele criterii:
Creşterea cifrei de afaceri a întreprinderii într-un interval de trei ani de la data finalizării proiectului
Crearea de locuri de muncă şi menţinerea acestora după finalizarea proiectului
Structura investiţiei (valoarea investiţiilor în echipamente, utilaje şi active intangibile în totalul costurilor eligibile)
312 Eligibilitat Cel putin Solicitarea ca întreprinderea să fi avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada întregului an fiscal (2014) nu este
e
un
justificată și propunem eliminarea acestei condiții de eligibilitate.
solicitant angajat

Luminita
Onoaie

Perioada maxima de implementare a proiectului va depinde de perioada de valabilitate a schemei de
minimis. Aceasta va fi specificata in varianta finala de ghidului solicitantului, dupa aprobarea schemei de
minimis aplicabile.

Luminita
Onoaie

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

313 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Gianina Florea AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Propunem includerea următoarelor coduri CAEN: 7911 – Activități ale agențiilor turistice; 7912 Activitati ale tur-operatorilor.

Gianina Florea Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

314 Evaluare Comple Anexa 4_Grila ETF, punctul 4.1, b. Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfecționare în ultimii 3 ani Propunem să se clarifice în ce
tehnica si mentarit condiții se punctează acest criteriu, având în vedere situațiile menționate în coloana privind justificarea.
financiara ate

Gianina Florea 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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

315 Eligibilitat Contribu 1.7. Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte - Contribuția programului la finanțarea unei investiții este
e
tie
de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției. Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis (a se vedea
solicitant proprie secțiunea 2.7 Ajutorul de minimis). Rata de cofinanțare nu se regasește în criteriile din Grila de evaluare tehnică și financiară. Deci
contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului poate fi 0, fără a fi afectat punctajul?

Daniela
Pricopie

Indicatorul referitor la contributia proprie a fost revizuit in forma finala a ghidului solicitantului. Noile
prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi
publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

316 Evaluare Concentr 5. Concentrarea strategică a investițiilor - Toate proiectele implementate în localitățile urbane, altele decât stațiunile turistice și
tehnica si are
reședințele de județ, pierd 7 puncte. Din nou nu se aplică egalitatea de șanse în promovarea proiectelor. Propunem să fie eliminat
financiara strategic pct. 5 din grilă. Poate fi înlocuit cu un alt criteriu, care să nu fie discriminatoriu.
a

Daniela
Pricopie

În perioada 2014-2020, IMM-urile finanțate prin POR vor fi sprijinite pe criterii competitive, urmărinduse dezvoltarea zonelor competitive care sunt concentrate în municipiile reședință de judet. Acestea vor fi
sprijinite prin POR prin mai multe axe prioritare, astfel asigurându-se cerințele UE cu privire la
concentrarea investițiilor.

317 Evaluare Producti Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară - 2.1. Investiția propusă conduce la creșterea productivității muncii cu X% față de
tehnica si vitatea nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Acest criteriu ar trebui să compare productivitatea
financiara muncii muncii realizată după implementarea proiectului față de productivitatea muncii obținută pe dotarea existentă. Modul de calcul
prezentat la pct. 1.6 din ghid (CA/nr.angajați cu normă întreagă) pentru creșterea productivității muncii nu face o comparație
corectă între microîntreprinderi și deci nu oferă egalitate de șanse tuturor microîntreprinderilor.

Daniela
Pricopie

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

318 Implemen Producti 1.6. Indicatorii de proiect - Creșterea productivității muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului. Productivitatea
Daniela
tare
vitatea muncii se va calcula ca raport între cifra de afaceri și numărul de angajați cu normă întreagă ai microîntreprinderii. Ar trebui inlocuit Pricopie
muncii cu numărul mediu de angajați, același care se regăsește și în raportările financiare anuale. Numărul de angajați cu normă întreagă
poate varia pe parcursul unui an, motiv pentru care toate raportările se referă la numărul mediu de angajați.
319 Evaluare Concentr 2) Referitor la Grila de evaluare tehnica si financiara observ ca punctajul maxim de 100 puncte nu poate fi obtinut de aplicanti in
tehnica si are
domeniile fabricarii de produse etc., mare parte( >75%) din lista domeniilor de activitate eligibile. Astfel, la Anexa 4 'Grila de
financiara strategic evaluare tehnica si financiara', capitolul 5 'Concentrarea strategica a investitiilor' se acorda punctaj maxim de 7 puncte in felul
a
urmator: 4 puncte(respectiv 2) daca proiectul se implementeaza intr-o statiune turistica, si 3 puncte daca proiectul se
implementeaza intr-un municipiu resedinta de judet.
320 Evaluare Domeniu Consider ca oricare agent economic a carui activitate se afla in lista domeniilor de activitate eligibila, chiar mai mult din Strategia
tehnica si l de
Nationala de Competitivitate, si a carui cod Caen este din intervalul 13-31, porneste aceasta evaluare cu un handicap de 4 puncte.
financiara activitate Imaginati-va, va rog, cine ar produce/fabrica in statiuni turistice! Intr-o statiune turistica, de exemplu Sinaia, nu prea exista spatiu
unde sa iti amplasezi fabrica de peleti, nave, utilaje pentru metalurgie etc. si ar fi probleme cu poluarea mediului, poluarea fonica.
Referitor la acest punctaj va rog sa aveti in vedere observatiile mele si sa refaceti grila, intrucat si daca iti amplasezi fabrica intr-un
oras mai mic cred ca ar merita cateva puncte si nu intr-o statiune turistica.

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

Cosmin Armas AMPOR a revizuit alocarea punctajelor in cadrul acestui criteriu. Noile punctaje vor fi cuprinse in varianta
finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Cosmin Armas În urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost stabilite criteriile de concentrare strategică a
investițiilor ( IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în
cadrul OT 8 (AP 7) - turism, precum și proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare
urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană- muncipii reședință de județ,
execptând București, Tulcea). Aceste criterii trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară.

321 Implemen
tare

1) In parcurgerea 'Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitii ' nu am gasit
Cosmin Armas Prevederile din ghidul solicitantului vor fi completate in acest sens. Noile prevederi, precum si clarificari
nicio referire la instrumentul 'cerere de plata'. Va rog, daca puteti sa-mi dati cateva lamuriri in aceasta privinta, intrucat este foarte
in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul
important pentru un agent economic in stabilirea bugetului anual daca se va suporta intai de el suma reprezentand cheltuieli cu
lunii ianuarie 2016.
achizitionarea de utilaje si ulterior rambursata sau, prin cererea de plata, aferent cofinantarii, va fi decontata inca din faza initiala.

322 Evaluare Producti In conditiile in care criteriul 2 “Calitatea , maturitatea si sistenabilitatea proiectului “ are 3 subcriterii ce fac referire la
tehnica si vitatea productivitatea muncii, flux net de numerar si profit , de ce pe site –ul inforegio la intrebarea unui aplicant potential privind
financiara muncii maturitatea unui proiect , cand e vorba de constructia unei cladiri, apreciati , extracriterii de evaluare si considerati ca
MATURITATEA PROIECTULUI se apreciaza dupa stadiul in care se afla autorizatia de constructie a cladirii , in conditiile in care la
momentul aplicarii se solicita doar certificatul de urbanism, avizele si/sau autorizatia fiind elemente ce nu ar trebui sa conteze in
evaluare, autorizatia fiind obligatorie la contractare? ? ?

Gabriel
Berbecaru

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

323 Depunere Anexe
CF

2. in cadrul Ghidului Solicitantului, 1a capitolul 4. Completarea cererii de finantare, referitor la documentele necesare in etapa
precontractuale, la subpunctul 3. Avizul Natura 2000, propunem introducerea sintagmei ,,daca este cazul”.

A.D.I. ITI Delta Prevederile din ghidul solicitantului au fost revizuite pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in
Dunarii
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

324 Eligibilitat
e
cheltuieli

In cadrul Ghidului Solicitantului, la capitolul 3.4. Eligibilitatea cheltuielilor, la subtitlul Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul
acestui apel de proiecte, la subpunctul f. propunem introducerea cheltuielilor cu obtinerea avizelor cerute prin certificatul de
urbanism (utilitati, mediu, sanatate publica, sanitar veterinar etc.).

A.D.I. ITI Delta In cadrul acestui apel de proiecte vor fi considerate eligibile cheltuielile privind elaborarea
Dunarii
documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de
investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de
urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact.

325 Evaluare Concentr 3. in cadrul Anexei 4 ,,Grila de evaluare tehnico-financiare” la Ghidul Solicitantului, la cap. 5 Concentrarea strategica a investitiilor, A.D.I. ITI Delta
tehnica si are
punctul 5.1. Proiectul se implementeaza intr-o stagiune turistica:
Dunarii
financiara strategic a. Proiectul se implementeaza intr-o statiune turistica, conform HG 852/2009 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a
a
statiunilor turistice, care este si statiune balneara, climatica sau balneoclimatica, conform OUG 109/2000 privind statiunile
balneare, climatice si balneoclimatice
b. Proiectul se implementeaza intr-o statiune turistica, conform HG 852/2009 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a
statiunilor turistice, intelegem ca se doreste o asimilare cu prevederile din axa 7 FOR 2014-2020, astfel ca propunem introducerea
sintagmei ,,precum si pe teritoriul Deltei Dunarii”, asa cum apare definita ca si obiectiv specific in cadrul axei prioritare 7, prioritatea
de investitii 7.1. Astfel, solicitam pe aceasta cale sa se defineasca precis ce anume reprezinta teritoriul Deltei Dunarii si faptul ca
acesta este diferit de teritoriul ITI Delta Dunarii, deoarece s-ar putea sa ne aflam intr-o contradictie cu urmatorul criteriu de
punctare, si anume 5. 2. Proiectul se implementeaza intr-un municipiu resedinta de judet, exceptand Municipiul Bucuresti si
Municipiul Tulcea, acesta din urma aflandu-se pe teritoriul ITI Delta Dunarii. Mai mult, consideram ca s-a creat o confuzie referitor
la acest teritoriu al Deltei Dunarii si teritoriul ITI Delta Dunarii, din moment ce in conditiile din ghidul general la axa prioritata 7,
prioritatea de investitii 7.1. se precizeaza ,,Investitiile realizate pe teritoriul Deltei Dunarii se vor realiza prin intermediul
instrumentului de investitii integrate - ITI Delta Dunarii si vor respecta prevederile legale specifice, aplicabile tuturor investitiilor si
activitatilor economice implementate pe teritoriul
rezervatiei biosferei. Precizam ca teritoriul Deltei Dunarii este inclus in teritoriul ITI Delta Dunarii, dar nu este identic cu acesta.

În urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost stabilite criteriile de concentrare strategică a
investițiilor ( IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în
cadrul OT 8 (AP 7) - turism, precum și proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare
urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană- muncipii reședință de județ,
execptând București, Tulcea). Aceste criterii trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară.
Pentru ITI Delta Dunarii se va organiza un apel de proiecte dedicat.

326 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Din moment ce diviziunea 59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi
activităţi de editare muzicală este considerată eligibilă PROPUN să fie considerată eligibilă în lista domeniilor de activitate și clasa
592 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală; grupa 5920 Activități de realizare a înregistrărilor
audio și activități de editare muzicală.

George
Constantin

327 Evaluare Concentr In ghidul general POR, la pagina 53 scrie: „In urma realizarii vizitei la fata locului se vor finaliza grilele de evaluare tehnica si
tehnica si are
financiara. In cadrul acestora, proiectul va fi notat, pentru fiecare subcriteriu, in conformitate cu prevederile ghidurillor specifice
financiara strategic apelurilor de proiecte.” Si „In cazul in care proiectul obtine 0 puncte la oricare dintre subcriteriile din grila de evaluare tehnica si
a
financiara, proiectul este respins automat”
Daca mergem la grila de evaluare tehnica si economica, anexa la ghidul specific 2.1.A, la punctul 5 (Concentrarea strategica a
investitiilor), deducem ca orice proiect care NU este implementat intr-un municipiu resedinta de judet (cu exceptia Bucuresti si
Tulcea), ori daca NU este implementat intr-o statiune turistica sau statiune turistica care este si statiune balneara, climatica sau
balneo-climatica – NU este eligibil.
Intrebare: Avand in vedere cele de mai sus, precum si avand in vedere ca urmeaza a se lansa un buget regional dedicat acestei linii
de finantare, inclusiv pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, care este de fapt situatia proiectelor implementate in mediul urban, in orice
alta locatie care nu este un municipiu resedinta de judet sau statiune turistica? Sunt aceste proiecte eligibile sau nu?
Propunere: Avand in vedere notarea subcriteriilor de catre evaluator (pag 53 Ghid general), tinand cont si de faptul ca in grila de
evaluare tehnica si financiara nu se intelege foarte clar care sunt criteriile si care sunt subcriteriile, in scopul evitarii interpretarilor
eronate si a tuturor problemelor ce pot decurge din aceasta pentru beneficiari, propunem:
- eliminarea prevederilor din Ghidul General POR (pagina 53) referitoare la respingerea automata a proiectelor care sunt notate cu
0 la oricare dintre subcriteriile din grila de evaluare tehnica si
economica
- mentinerea prevederilor din ghidul specific apelului 2.1.A (microintreprinderi) referitoare la pragurile de calitate si punctajul
minim.

Paul Mihus

328 Eligibilitat Forme
e
de
solicitant constitui
re
329 Evaluare
tehnica si
financiara

European
În conformitate cu Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, P.I 2.1.a, pentru
Team Asociatia acest apel de proiecte, solicitantul eligibil este societate comercială sau societate cooperativă care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Propunem ca, întreprinderile individuale, constituite în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor, să fie solicitanți eligibili, alături de societățile comerciale și cooperative.

Nu se vor respinge proiectele care au obținut 0 puncte la oricare din subcriterii. Ghidul specific va
contine clarificari suplimentare in acest sens.

La capitolul ,,Evaluarea tehnică și financiară. Aspecte generale - criterii, procesul general, clarificari, vizita la fața locului’’, la pagina Gabriel Azoitei
55 din Ghidul General POR se specifica: ,, În cazul în care proiectul obtine 0 puncte la oricare dintre subcriteriile din grila de
evaluare tehnică și financiară, proiectul este respins automat.’’ Va rugam sa ne specificati daca aceasta precizare face referire doar
la subcapitolele 2.1 si 2.3 din Anexa 4 – Grila de evaluare tehnica si financiara sau se aplica la toate subcapitolele, inclusiv la
subcapitolele 5.1 si 5.2, astfel daca proiectul nu se implementeaza intr-o statiune turistica care sa fie si resedinta de judet, proiectul
este respins.
330 Ajutor de Intreprin La pagina 7 „Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în Madalina
minimis dere
categoria microîntreprinderilor”. La pagina 8 “Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei
Fodorica
unica
întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi este de 200.000 de euro.” Întreprinderea unică
(grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile (…). In acest context, o
societate comerciala, care indeplineste toate conditiile de eligibilitate, dar este autonoma, poate obtine fonduri nerambursabile in
cadrul acestui program? Din mentiunile de la pagina 8, se poate interpreta ca doar intreprinderile unice (grupul de întreprinderi
legate) si intre care exista cel putin una din relatiile enumerate mai sus, pot obtine valoarea maxima a ajutorului.

Proiectul nu va fi respins daca este punctat cu 0 la oricare din subcriterii. Grila de evaluare va contine
clarificari suplimentare in acest sens.

331 Depunere
CF
332 Eligibilitat Locul de
e proiect impleme
ntare
333 Eligibilitat Contribu
e
tie
solicitant proprie

Care este durata de evaluare a proiectelor depuse?

Minim 100 zile -mazim 188 zile (inclusiv semnarea contractului)

334 Eligibilitat Profit
e
solicitant

In cadrul documentului Raspunsuri, intrebari, comentarii Ghid general, raspunsul la punctul 5 este urmatorul: Solicitantul a
desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de cel puţin un an fiscal integral continuu şi a obţinut profit sau profit din
exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare. Obtinerea profitului sau profit din exploatare în anul
fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare, este conditie eliminatorie de eligibilitate? Aceasta conditie se regaseste
doar in grila ETF.

Daca o investitie presupune locatii de implementare, in mai multe regiuni de dezvoltare, se va depune cate un proiect pentru
fiecare regiune? Investitia consta in infiintarea de Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere.

Madalina
Fodorica
Madalina
Fodorica

In cadrul documentului Raspunsuri, intrebari, comentarii Ghid general raspunsul la punctul 18 este urmatorul: Astfel, în cadrul unei Madalina
scheme de ajutor de stat regional dedicată tuturor categoriilor de IMM, contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile va fi :
Fodorica
Pentru toate regiunile cu excepția BI și Vest · Microîntreprinderi – 30% · Întreprinderi mici- 30% · Întreprinderi mijlocii -40% - Pentru
regiunea Vest și Județul Ilfov · Microîntreprinderi – 45% · Întreprinderi mici- 45% · Întreprinderi mijlocii -55%. Pentru București ·
Microîntreprinderi – 65% (până în 2017)/ 60% (până în 2020) · Întreprinderi mici- 65% (până în 2017)/ 60% (până în 2020) ·
Întreprinderi mijlocii -75% (până în 2017)/ 70% (până în 2020). La pagina 5 din Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare
a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi se mentioneaza : „Contribuția programului la finanțarea unei
investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției.” In acest context care este procentul de cofinantare?
Madalina
Fodorica

Da, poate obține fonduri nerambursabile. Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii
unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte). In cazul unei
intreprinderi autonome, aceasta va constitui, de fapt, "intreprinderea unica".

Cererea de finantare se va depune in regiunea de dezvoltare in care se va implementa investitia. Daca
proiectul presupune investitii in mai multe regiuni de dezvoltare, se va depune cate o cerere de finantare
in fiecare regiune de dezvoltare vizata.
Referitor la P.I: 2.1.A -Microintreprinderi, contribuția programului la finanțarea unei investiții este de
maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar.

335 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Analizand draftul “Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 –
microintreprinderi” am constatat ca in lista domeniilor de activitate eligibile nu se regasesc codurile CAEN aferente acestui tip de
activitate , respectiv codul CAEN 8623 - activitati de asistenta stomatologica. Aceasta clasa include: -activitati de asistenta
stomatologica de natura generala sau specializata, de exemplu stomatologie, endodontica si pediatrica; patologie orala -activitati
ortodontice. Aceasta clasa include de asemenea: -activitati de chirurgie stomatologica .Aceasta clasa exclude: -fabricarea de dinti
artificiali, proteze si dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare. Avand in vedere cele precizate mai sus , consideram
ca pentru atingerea obiectivelor Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila 2014- 2020 este necesara intoducerea in lista
domeniilor de activitate eligibile si a codului CAEN 8623.

Ana Serban

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.

336 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Referitor la ghidul solicitantului si codurile CAEN eligibile va solicitam adaugarea codului CAEN : 7911 - Activitati ale agentiilor
turistice

Bogdan Oproiu AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

337 Eligibilitat Cel putin La punctul nr. 3 din capitolul Eligibilitatea solicitantului se mentionează ca acesta trebuie să îndeplinească următoarea condiție:
Costin
e
un
Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu
Lazarescu
solicitant angajat normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare. In
acest caz, IMM-urile a căror activitate este prestată doar de către administrator, acesta nefiind neapărat angajat cu contract de
muncă, nu pot beneficia de finanțare, deși, poate firma este activă pe piață de mai mulți ani și a realizat profit anual, doar că a nu a
avut posiblitate de dezvoltare, iar aceste fonduri ar putea constitui o soluție în acest sens. De asemenea, o dată cu extinderea
capacității de lucru, ar apărea implicit nevoia de personal suplimentar, în consecință s-ar crea noi locuri de muncă.

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

338 Eligibilitat Cel putin Recomandam relaxarea conditiilor privind eligibilitatea microintreprinderilor. Cap 3.2 / Al 3: recomandam renuntarea la conditia
Vlad Deliu
e
un
privind 1 an de activitate si cel putin 1 angajat full-time in perioada respectiva. Se poate pastra conditia cu un angajat full time la
solicitant angajat data depunerii cererii la care se poate adauga conditia de mentinere a angajatului pe o perioada de “n” ani. Trebuie avut in vedere
ca exista micro intreprinderi care ar dori sa faca investitii si sa dezvolte activitatea insa neavand fonduri continua sa fie folosite ca
metoda de colectare venituri din servicii, sigurul lor angajat fiind de altfel si asociatul unic, acesta avand de multe ori doar un
contract part time. Acest program operational are menirea de a da o sansa firmelor, care au activitate redusa sau chiar de loc, sa
porneasca o afacere sau mai bine zis sa dezvolte o afacere practicata deja la dimensiune foarte mica.

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

339 Evaluare Caracter De asemenea, va rugam sa detaliati cum se va demonstra caracterul inovativ al investitiei, sau daca este suficienta transmiterea
tehnica si inovativ unei declaratii pe propria raspundere a Beneficiarului/furnizorului?
financiara

Alexandra
Marcu

340 Evaluare Caracter Criteriul 2.2 b)- Fluxul de numerar net cumulat al investiţiei - prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiţiei este
tehnica si inovativ acelasi cu 1.3 - Caracterul inovativ al investiţiei propuse si cu 3.1b) Retehnologizarea şi inlocuirea echipamentelor cu unele mai
financiara
eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului in spatiile de producţie). Optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor
tehnologice;

Alexandra
Marcu

Caracterul inovativ al investitiei ar trebui sa reiasa din descrierea investitiei, respectiv a
produsului/serviciului dezvoltat ca urmare a implementarii proiectului, tinand cont de indicatiile din
ghidul solicitantului - grila de evaluare tehnica si financiara.
Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului/ furnizorului nu ar putea fi considerata acceptabila ori
suficienta in acest sens.
Subcriteriile mentionate vizeaza aspecte diferite. Fluxul de numerar net cumulat al investiţiei rezultă din
proiecțiile financiare și demonstrează că proiectul nu intampină riscul unui deficit de numerar
(lichidităţi) care să pună in pericol realizarea sau operarea investiţiei; Caracterul inovativ al investiției se
referă, de ex, la îmbunătăţiri semnificative în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor şi
materialelor, software-ului incorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale.
Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea
inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere.
Retehnologizarea şi inlocuirea echipamentelor cu unele mai eficiente energetic urmărește dezvoltarea
durabilă a investiției

341 Evaluare Comple Va rugam sa luati in considerare criteriul 4 - Complementaritatea cu alte investitii realizate din alte axe prioritare aie POR, precum şi Alexandra
tehnica si mentarit alte surse de finantare, ca fiind insuficient detaliat. Va rugam sa detaliaţi cum se demonstrează complementaritatea cu alte proiecte Marcu
financiara ate
din alte surse de finanţare, sau daca este suficienta prezentarea unei declaratii pe propria raspundere a aplicantului in acest sens.
De asemenea, referitor la criteriul Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfectionare in ultimii 3 ani, va rugam sa ne comunicati
daca prezentarea diplomelor este necesara la momentul depunerii Cererii de Finantare

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

342 Evaluare Concentr Pentru criteriul nr. 5 - Concentrarea strategică a investiţiilor, va rugam sa tineti cont ca acest criteriu se adreseaza domeniului
tehnica si are
turismului, neputand fi aplicat si domeniului de industrie si/sau servicii; Pentru cele doua domenii precizate anterior propunem
financiara strategic includerea unui criteriu de evaluare legat de implementarea proiectelor in zone cu somaj ridicat si crearea de noi locuri de munca;
a

În conformitate cu POR 2014-2020, se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect
în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul AP 7 "Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului".

Alexandra
Marcu

343 Evaluare Concentr Va rugam sa reconsiderati includerea criteriului 5.2 - Proiectul se implementează intr-un municipiu reşedinţă de judet, exceptând
tehnica si are
Municipiul Bucureşti şi Municipiul Tulcea, avand in vedere ca regiunea Bucuresti- Ilfov este inclusa in strategia de program deja
financiara strategic aprobata pentru Microintreprinderi
a

Alexandra
Marcu

În perioada 2014-2020, IMM-urile finanțate prin POR vor fi sprijinite pe criterii competitive, urmărinduse dezvoltarea zonelor competitive care sunt concentrate în municipiile reședință de judet. Acestea vor fi
sprijinite prin POR prin mai multe axe prioritare, astfel asigurându-se cerințele UE cu privire la
concentrarea investițiilor.

344 Evaluare Domeniu Referitor la Anexa 4 - Grila de evaluare tehnica si financiara, va rugam sa redefiniţi criteriile unuia din subpunctele 1.1 sau 1.2.
Alexandra
tehnica si l de
Criteriile prezentate la subpunctele 1.1 si 1.2 sunt aceleaşi, având in vedere faptul ca se punctează încadrarea codului CAEN deţinut Marcu
financiara activitate de firma.

Chiar daca cele doua subcriterii au in vedere clasa CAEN a investitiei, scopul acestora este de a departaja
proiectele in functie de specific (productie, servicii) pe de o parte si in functie de prioritatea lor la nivel
national/regional.

345 Evaluare Producti Referitor la criteriul 2.1 - investitia propusă conduce la creşterea productivităţii muncii cu X% faţă de nivelul inregistrat in exercitiul Alexandra
tehnica si vitatea financiar anterior depunerii cererii de finanţare, va rugam sa luati in considerare posibilitatea inlocuirii acestui criteriu cu cel al
Marcu
financiara muncii „cresterii cifrei de afaceri", avand in vedere faptul ca acesta este si un indicator de program si in stabilirea tipului de întreprindere.

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

346 Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Pentru criteriul 2.3-Profitul inregistrat - propunem inlocuirea acestuia cu Rata Interna de Rentabilitate, conform noului Ghid pentru Alexandra
realizarea Analizei Cost-Beneficiu; Mentionam faptul evaluarea ETF nu poate avea la baza criteriile de eligibilitate, astfel incat
Marcu
criteriile 2.3a) Solicitantul a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, si 2.3c) Solicitantul
a inregistrat profit in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, nu pot fi criterii de evaluare ETF, facand parte din categoria
criteriilor de eligibilitate. De asemenea, nu este relevand profitul obtinut din blocarea banilor intr-un cont bancar, ci doar cel
obtinut din activitatea ce urmeaza sa fie finantata, astfel incat, va rugam sa eliminati criteriul 2.2 - Solicitantul a inregistrat profit din
activitati financiare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

347 Implemen
tare

Va rugam sa luaţi in considerare varianta completata a Ghidului transmisa anexat prezentei si de asemenea sa completaţi Ghidul
Solicitantului varianta finala cu informaţiile referitoare la modalitatea de realizare a achiziţiilor, atât pentru perioada de
implementare a proiectelor acceptate la finanţare cat si pentru serviciile de consultanta, care pot fi atribuite (pentru activităţi de
elaborarea cererii de finanţare/ a planului de afaceri) înainte de Semnarea Contractului de Finanţare, dar care sunt incadrate in
categoria cheltuielilor eligibile.
348 Implemen
Va rugam sa detaliaţi modalitatea de realizare a plaţilor, împreuna cu procedurile care trebuie respectate de Beneficiar in vederea
tare
încadrării cheltuielilor in categoria celor eligibile si decontării (in cazul Cererilor de Rambursare) /plătirii (in cazul Cererilor de Plata)
si termenele ce trebuie respectate de către Beneficiar.
349 Eligibilitat Achizitie De ce nu sunt acceptate in cadrul 2.1-microintreprinderi achizitionarea de imobile si terenuri pentru realizarea investitiei dorite?
e
teren
Acceptarea acestei masuri ar duce la scurtarea semnificativa a termenelor de punere in functiune, ar duce la ieftinirea investitiei dat
cheltuieli
fiind ca preturile caselor si terenurilor sunt acum la cel mai scazut nivel, ar face ca nivelul investitiei sa fie mai ieftin pentru firme,
respectiv mai aproape de posibilitatile actuale ale Microintreprinderilor din Romania. Mai mult, in orase realizarea unei noi cladiri
implica termene foarte lungi pentru obtinerea aprobarilor, costuri uriase pentru aducerea utilitatilor in zona, toate aceste lucruri
intarziind si scumpind investitia facauta.

Alexandra
Marcu

Prevederile din ghidul solicitantului vor fi completate in acest sens. Noile prevederi, precum si clarificari
in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul
lunii ianuarie 2016.

Alexandra
Marcu

Prevederile din ghidul solicitantului vor fi completate in acest sens. Noile prevederi, precum si clarificari
in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul
lunii ianuarie 2016.
În conformitate cu art. 13, lit. h) din Hotararea 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, sunt cheltuieli neeligibile toate cheltuielile excluse de la
finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. e) din Hotararea nr. 399/2015, corespunzător specificului programului şi particularităţilor
operaţiunilor.

350 Ajutor de Regula O microintreprindere care a obtinut ajutor financiar nerambursabil pentru realizarea unei pensiuni turistice in mediul urban prin
minimis de cumul DMI 4.3, POR 2007-2013 (cod CAEN 5510), a semnat contractul de finantare in anul 2011 si a finalizat investitia, in prezent fiind in
perioada de monitorizare ex-post, poate depune proiect pe masura 2.1 – POR 2014-2020 in vederea construirii unei alte pensiuni
turistice sau extinderii celei existente (respectiv pe acelasi cod CAEN 5510)?

Florinda
Pavelescu

351 Eligibilitat
e
cheltuieli

Andrei Ionescu Nu. Cheltuielile eligible au fost detaliate la cap. 3.4. Eligibilitatea cheltuielilor din Ghidul
Solicitantului.Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ: Construirea,
modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii, • Dotarea cu active corporale,
necorporale

Exista posibilitatea ca in cadrul tipurilor de investitii eligibile sa fie cuprinsa si achizitia de materii prime si materiale necesare unui
flux de productie, pentru o anumita perioada de timp? Asta in situatia in care prin proiect se vor achizitiona si echipamentele
necesare acestui flux.

352 Evaluare Comple Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfectionare (...)
tehnica si mentarit
financiara ate

Accent Pro
2000

Da, cu conditia respectarii conditiilor de accesare a finantarii aplicabile in cadrul PI 2.1.A.
Intrucat ajutorul de minimis anterior a fost acordat in anul 2011, el nu va mai fi luat in calcul la
verificarea incadrarii in plafonul de minimis, in cazul depunerii unei cereri de finantare in cursul anului
2016.
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) este de 200.000 de euro. In cazul unei
cereri de finantare depuse in cursul anului 2016, perioada de referinta pentru cumularea ajutoarelor de
minimis este alcatuita din anii fiscali 2014, 2015 si 2016.

Marius Parjea Criteriul de evaluare respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

353 Evaluare Producti Cum se calculeaza productivitatea muncii?
tehnica si vitatea
financiara muncii

Marius Parjea Criteriul de evaluare respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

354 Evaluare Teme
Adaptarea infrastucturii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati. In acest Marius Parjea Da. In conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
tehnica si orizontal caz, persoane cu dizabilitati pot fi considerate orice persoane care au din nastere o anumita deficienta, sau au suferit un
persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, dizabilitate reprezintă termenul
financiara e
traumatism si in urma respectivului traumatism, au anumite dizabilitati?
generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, definite conform
Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi aprobată de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, şi care relevă aspectul negativ al interacţiunii individ-context.
Adaptarea reprezinta procesul de transformare a mediului fizic şi informaţional, a produselor sau
sistemelor, pentru a le face disponibile şi persoanelor cu handicap; adaptare rezonabilă la locul de
muncă reprezinta totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la
muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achiziţionarea de
echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea

355 Evaluare Teme
Utilizarea surselor regenerabile de energie, pt punctarea acestui criteriu daca se va mentiona ca prin proiect se achizitioneaza
tehnica si orizontal panouri fotovoltaice pentru producerea de energie pt consumul propriu, se va lua in considerare si puncta acest criteriu?
financiara e

Marius Parjea Exemplul dat se incadreaza in categoria de investitii vizate de acest subcriteriu.

356 Eligibilitat Incadrar Va rog sa imi spuneti cum este privita o întreprindere inregistrata in Romania al carui actionar majoritar (sau unic) este o firma
e
e IMM
inregistrata in alta tara a Uniunii Europene. Cele doua intreprinderi se considera legate si se aduna cifra de afaceri, respectiv
solicitant
numarul de angajati sau se analizeaza strict intreprinderea inregistrata in Romania?

Luminita
Stratone

In situatia prezentata, cele doua intreprinderi sunt cosiderate legate. Nu este relevanta localizarea
sediului social, respectiv statul in care este inregistrata oricare dintre intreprinderi.

357 Eligibilitat Cel putin Va rog sa ne indicati daca un solicitant este eligibil si in situatia in care a avut mai multi angajati cu norma intreaga dar in luni
Claudia Fesnic Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
e
un
diferite din anul 2014, nici unul dintre angajatii cu norma intreaga fiind angajat pe intregul an fiscal 2014. De asemenea, va rugam
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
solicitant angajat sa ne cumunicati care sunt documentele justificative in baza carora se face dovada pentru existenta acestui loc de munca cu norma
intreaga.
358 Implemen Achizitii In privinta achizitiilor, Ghidul nu indica legislatia aplicabila in cadrul acestui program: va exista optiunea aplicarii unei proceduri
Claudia Fesnic Ghidul solicitantului va fi completat in acest sens. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor
tare
simplificate (cum ar fi OMFP 1120/2013) sau este obligatorie aplicarea OUG 34/2006?
fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.
359 Implemen
In ce conditii se poate solicita prelungirea perioadei de implementare? Exista corectii financiare pentru solicitarea unei prelungiri? Claudia Fesnic Aceste aspecte vor fi detaliate în cadrul modelului de contract de finanțare, cuprins in varianta finala a
tare
ghidului specific. Aceasta va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
360 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Dupa analizarea documentelor publicate spre consultare publica am constat faptul ca IMM –urile care desfasoara activitati
Liliana Cergan Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
referitoare la sanatatea umana nu sunt luate in calcul ca si beneficiari eligibili, deoarece activitatile pe care le defasoara nu se
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
regasesc in Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile. Singura clasa CAEN din domeniul medical, pe care am identificat-o este
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.
clasa CAEN 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana si care nu acopera decat o mica parte din serviciile medicale
existente.
Mai mult decat atat, avand in vedere ca aceasta categorie profesionala care activeaza in mediul privat nu este prezentata ca si
beneficiar eligibil nici in cadrul Axei prioritare 8 - " Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale", aceasta adresandu-se doar
unitatilor sanitare publice, rezulta faptul ca acestea nu vor putea accesa finantare prin POR 2014 – 2020 nici prin accesarea acestei
axe.
De aceea, scopul acestui demers este de a va aduce la cunostinta situatia prezentata si de a va solicita respectuos reconsiderarea
Anexei 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile, pentru prioritatea 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”, prin includerea activitatilor referitoare la sanatatea umana ca si domenii de activitate eligibile. Altfel, cu toate ca
activitatea acestor IMM-uri are un impact considerabil asupra calitatii vietii si asupra sectorului economic medical, acestea vor fi
excluse din calculele programului operational, neputand sa-si dezvolte si diversifice activitatea prin intermediul acestuia.

361 Ajutor de Regula În secțiunea 2.7. Ajutorul de minimis, capitolul Data acordării ajutorului de minimis, se menționează că data acordării ajutorului
minimis de cumul este data semnării contractului/acordului de finanțare. În această situație, care este valoarea ajutorului care se ia în considerare în
calculul plafonului de minimis, dacă beneficiarul nu a încasat, total sau parțial, valoarea menționată în contractul/acordul de
finanțare? Se ia în considerare suma efectiv rambursată de autoritatea finanțatoare sau cea înscrisă în contractul/acordul de
finanțare?

Stefan
GRIGORE

Valoarea ajutorului acordat, care se ia in calcul la verificarea regulii de cumul, este valoarea mentionata
in contractul de finantare, indiferent ca rambursarea efectiva a acestui ajutor se face in transe, ori ca
proiectul nu a fost inca finalizat. Daca, pe parcursul implementarii proiectului, valoarea ajutorului
acordat se modifica, prin modificarea corespunzatoare a contractului de finantare, la verificarea
cumulului ajutoarelor se poate tine cont de valoarea ajutorului astfel modificata.

362 Eligibilitat Cel putin În secțiunea 3.2. Eligibilitatea solicitantului, la punctul 3 se menționează că solicitantul trebuie să fi avut cel puțin un an fiscal
e
un an
integral și cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal. Cum se îndeplinește această cerință de către
solicitant fiscal
societățile cu mai mult de 1 an fiscal integral de activitate? Se ia în considerare ultimul an fiscal anterior depunerii?

Stefan
GRIGORE

Conditia de eligibilitate a fost revizuita pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a
ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

363 Eligibilitat Incadrar În secțiunea 3.2. Eligibiltatea solicitantului, la punctul 1 se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii
e
e IMM
346/2004, în ceea ce privește identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Având în vedere
solicitant
faptul că practica, la nivelul ADR-urilor, cu privire la legăturile între întreprinderi, prin persoane fizice, nu este unitară, solicităm
informații suplimentare referitor la această situație. Vă rugăm să ne oferiți răspuns pentru fiecare din următoarele situații:

Stefan
GRIGORE

1. Da.
2. Mai mult de 50%. Totusi, procentul de parti sociale detinut nu trebuie considerat un criteriu
definitoriu ori suficient. Spre exemplu, unei persoane fizice/juridice i se poate acorda controlul asupra
intreprinderii respective inclusiv prin actul constitutiv, documente statutare, contracte comerciale,
acorduri etc.
3. Da.

364 Eligibilitat Locul de Pentru Bucuresti se vor acorda finantari pe aceasta schema? Daca da, care va fi bugetul alocat?
e proiect impleme
ntare

Carmen
Simionescu

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 ar avea
un efect de multiplicare mai mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar. IMM-urile din
regiunea BI vor putea utiliza instrumentul de garantare.

365 Evaluare Concentr Criteriul de la punctul 5 (Proiectul se implementează într-o stațiune turistică) favorizeaza doar anumite companii si domenii de
tehnica si are
activitate. Atata timp cat se finanteaza toate regiunile din tara, de ce nu acordati sanse egale pentru toate companiile ?
financiara strategic
a

Carmen
Simionescu

În urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost stabilite criteriile de concentrare strategică a
investițiilor ( IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în
cadrul OT 8 (AP 7) - turism, precum și proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare
urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană- muncipii reședință de județ,
execptând București, Tulcea). Aceste criterii trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară.

366 Evaluare Producti La punctul 2.1 , cresterea productivitatii muncii este un indicator foarte sensibil de estimat si de incadrat in intervalele mici
tehnica si vitatea mentionate de dvs. Cifra de afaceri estimata pentru urmatorii ani cu siguranta nu va fi exact suma prezentata in proiect. In acest
financiara muncii caz, in perioada monitorizarii proiectului , productivitatea muncii va avea procente diferite fata de cele estimate in planul de
afaceri. Ce se intampla in aceasta situatie? Se va recurge la recuperarea finantarii?
Pentru a preintampina acest lucru propunerea este sa introduceti in grila interval mai largi: de exemplu:
PM> 50%
PM [25% -50%]
PM < 25%
Va rog sa mentionati formula productivitatii muncii

Carmen
Simionescu

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Criteriul 2.3 (“Solicitantul a inregistrat profit din activitati financiare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare”) : punctati Carmen
profitul din activitati financiare, in conditiile in care acest profit rezulta din fluctuatiile cursului de schimb si nu din activitatea
Simionescu
operationala a companiei. Propunerea este sa eliminati acest criteriu, si sa pastrati doar criteriul aferent Profitului din exploatare.

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

368 Evaluare Teme
La punctul 3.1 (“Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice”),
Carmen
tehnica si orizontal criteriu prezentat favorizeaza doar anumite domenii de activitate. De exemplu serviciile sunt depunctate atat la acest criteriu cat si Simionescu
financiara e
la Criteriul 1.

Intreprinderile prestatoare de servicii nu sunt depunctate la subcriteriul 3.1. Indiferent de tipul activitatii
prestate, vor putea primi punctaj suplimentar acele investitii care includ masuri de imbunatatire a
calitatii mediului inconjurator ori de crestere a eficientei energetice.

369 Evaluare Teme
Va rog definiti “persoane defavorizate”
tehnica si orizontal
financiara e

Prevederile din Ghidul solicitantului au fost clarificate in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

asociaților/acționarilor/adiministratorilor între care există grade de rudenie? (soț/soție; frate/soră; părinte/fiu)
întreprinderea legată, pentru a stabili o astfel de legătură?
346/2004?
acord?

367 Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Carmen
Simionescu

370 Ajutor de Regula Ghidul solicitantului – pag.8 - Cap. 2.7 Ajutorul de minimis: ”…Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi
minimis de cumul acordată unei întreprinderi unice (a se vedea mai jos), 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) este de 200.000 de euro…”
Vă rugăm să ne precizați dacă o firmă care a semnat contractul de finanțare pe POR 4.3 în 11.05.2012, cu valoarea AFN-ului de
200.000 euro și ultima plată a fost rambursată în 02.05. 2013, poate accesa Axa 2.1 . din cadrul POR 2014-2020?

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Perioada de referință pentru verificarea încadrării în plafonul de minimis este de 3 ani fiscali consecutivi
(ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de
finanţare).
Puteti depune o cerere de finanțare în cadrul PI 2.1.A, in cursul anului 2016, intrucat ajutorul primit in
anul 2012 nu va ma fi luat în calcul, respectiv cumulat (intrucat acesta nu se mai incadreaza in perioada
de 3 ani fiscali consecutivi - 2014, 2015, 2016).
Subliniem faptul ca nu este relevanta data la care fondurile au fost rambursate (02.05.2013), ci data
semnarii (intrarii in vigoare) a contractului de finantare (11.05.2012).

371 Ajutor de Regula Ghidul solicitantului – pag.8 - Cap. 2.7 Ajutorul de minimis: ”Întreprinderea unică: • În sensul normelor privind ajutorul de minimis, Andreea
minimis de cumul întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate • Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, TURCITU
adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte. Astfel,
(FIEROIU)
dacă întreprinderile A și B sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor
putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro)…”
În aceste condiții, dacă o firma A este legată cu o firmă B, iar finanțare dorește doar firma A, se poate solicita jutorul financiar
nerambursabil de max.200.000 euro? Ce documente sunt necesare pentru a susține angajamentul că firma B nu va solicita
finanțare pe o perioadă de 3 ani, atât cât este incidentă ajutorului de minimis?

Da, intreprinderea A poate solicita si primi ajutor de minimis in cuantumul maxim permis. AMPOR nu
solicita vreun document care sa sustina angajamentul intreprinderilor legate de A, ca nu vor solicita
ajutor de minimis pe perioada de referinta de 3 ani fiscali. Acest aspect face obiectul obligatiei legale a
oricarui solicitant de ajutor, de a declara toate ajutoarele primite, in sensul verificarii respectarii regulii
de cumul, in contextul intreprinderii unice.

372 Depunere
CF

Unele aspecte ce tin de evaluarea tehnica si financiara (criterii de evaluare, punctaj maxim acordat) au
fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a
ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Ghidul solicitantului – pag.5 – Cap.2.1. ”… Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de
Andreea
verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte
TURCITU
(pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu (FIEROIU)
este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 85 de puncte, vor fi menținute în competiția.
Propunem scăderea pragului de calitate de 85 puncte la 75 puncte pentru proiectele depuse în primele două luni ale apelului
Conform Anexei 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară, din totalul de 100 de puncte care se pot realiza de către un solicitant, 85
de puncte constituie pragul de calitate (85% din totalul punctelor posibil de realizat); în condițiile în care un solicitant nu se situează
în:
- categoriile de cod CAEN 13-33,
- nu realizează profit din activități financiare,
- proiectul nu se implementează într-o stațiune turistică, conform HG nr.852/2009, care este și stațiune balneară, climatică sau
balneoclimatică, conform OUG nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice,
practic este exclus de la posibilitatea realizării pragului de 85 de puncte.
În această situație se află diviziuni și grupe CAEN cuprinse în Strategia CDI 2014-2020 și identificate ca Domenii de specializare
inteligentă, care ar putea realiza un prag de calitate de 75 de puncte.

373 Eligibilitat Achizitie Ghidul solicitantului – pag.15 – Cap.3.4 Eligibilitatea cheltuielilor – pct.a ”Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de
e
teren
proiecte: (…) - Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale
cheltuieli
microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrică, PSI)…”
Ghidul solicitantului – pag.17 – Cap.3.4 Eligibilitatea cheltuielilor ”În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele
categorii de cheltuieli: (…) b. achiziționarea de terenuri și/sau construcții…”
Se finanţează achiziţionarea de construcţii în cadrul acestui apel de proiecte?
374 Eligibilitat Achizitie Conform HG nr.399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul
e
teren
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020, art. 6(1) se specifică:
cheltuieli
Art. 6. - (1) Costul achiziţiei de teren cu sau fără construcţii este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi
al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, potrivit
art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. Vă rugăm să ne clarificați dacă costul achiziției terenului cu sau fără
construcții este eligibil? (MRS ROCONSULT)

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Nu.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

In cadrul acestui apel de proiecte, costul achiziției terenului cu sau fără construcții nu este eligibil.

375 Eligibilitat Rezonabi Pentru justificarea bugetului, câte oferte de preț/echipament sunt necesare? (PROCONSULT)
e
litatea
cheltuieli costurilo
r

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Bugetul proiectului trebuie fundamentat, spre exemplu, prin ofertă de preț/ catalog/ website, trimitere
la o analiza, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget.

376 Eligibilitat
e
cheltuieli

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Termenul "cheltuiala rezonabila" se va clarifica în Ghidul general si in Ghidul specific

Ghidul solicitantului – pag.15 – Cap.3.4 Eligibilitatea cheltuielilor - Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor, lit. e) „să fie
rezonabilă şi (…).” Vă rugăm să definiți clar și fără ambiguități termenul de „cheltuială rezonabilă”.

377 Eligibilitat
e
cheltuieli

Ghidul solicitantului – pag.17 – Cap.3.4 Eligibilitatea cheltuielilor ”În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele
categorii de cheltuieli: (…) d. costuri administrative.” Vă rugăm să definiți clar și fără ambiguități termenul de „costuri
administrative”.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Termenul "costuri administrative" se va defini în Ghidul specific

378 Eligibilitat
e
cheltuieli

Ghidul solicitantului – pag.16-17 – Cap.3.4 Eligibilitatea cheltuielilor În cadrul categoriilor de cheltuieli eligibile
nu se regăsesc următoarele: - cheltuielile cu elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție. Propunem adăugarea în lista
cheltuielilor eligibile și a celor privind elaborarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

In cadrul acestui apel de proiecte, cheltuiala cu intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie nu
este eligibila.

379 Eligibilitat
e
cheltuieli

Obiectele de inventar sunt cheltuială eligibilă?

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Nu.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Nu, prin aceasta prioritate de investitii nu se finanteaza costurile cu implementarea sistemelor de
management al calitatii.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Acest criteriu de eligibilitate a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

380 Eligibilitat Investitii Ghidul solicitantului – pag.13-14 – Cap.3.3 Eligibilitatea proiectului – pct. 3 Tipuri de investiții eligibile
e proiect eligibile ”…b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi
active similare…” În cadrul acestui apel de proiecte se vor sprijini activități de implementare și certificare a sistemelor de
management a calității ISO, respectiv finanțarea costurilor suportate de un IMM pentru certificarea/
recertificarea sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii, simplu sau integrat, în conformitate cu unul din
standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu);
SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii
şi securităţii ocupaționale)?
381 Eligibilitat Investitii Ghidul solicitantului – pag.13 – Cap.3.3 Eligibilitatea proiectului – pct. 2 ”Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost
e proiect finalizate încheiate din punct de vedere fizic sau financiar până la momentul depunerii cererii de finanţare.”
Vă propunem următoarea adăugare: - Să se menționeze precizări cu privire la proiectele care au fost începute, dar care nu au fost
încheiate din punct de vedere fizic sau financiar, până la momentul depunerii cererii de finanțare - Este important de menționat
dacă se acceptă astfel de proiecte la depunere
382 Eligibilitat
e proiect

Ghidul solicitantului – pag.14 – Cap.3.3 Eligibilitatea proiectului – pct. 4 ”(pentru proiecte care implică execuția de
Andreea
lucrări de construcții) Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani
TURCITU
înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi construcţie/extindere/modernizare) realizate asupra
(FIEROIU)
aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.
Investiția 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 aceluiași imobil (teren, clădiri), aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi
segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare…”
Vă rugăm să clarificați care este motivația/justificarea acestui număr de ani: 5 și de ce nu au fost propuși 2 sau 3 ani?

383 Eligibilitat Autorizar Ghidul solicitantului – pag.12 – Cap.3.2 Eligibilitatea solicitantului – pct. 2 ”Domeniul de activitate în care se
Andreea
e
e cod
realizează investiţia a. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în TURCITU
solicitant CAEN
Anexa 2 la Ghidul specific.
(FIEROIU)
b. La momentul depunerii 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 roiectului, indiferent dacă acesta
reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
Domeniul de activitatea (codul CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct
Propunem modificarea condiției de eligibilitate de la punctul 3.2 în sensul permiterii ca autorizarea activității ligibile să se realizeze
la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
În conformitate cu procedurile de lucru ale ONRC, autorizarea domeniilor
de lucru la sediul principal/secundar desemnat ca loc de implementare
se face în baza existenței infrastructurii necesare (de exemplu, pentru codul CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare)
autorizarea activității 5510 se poate face numai după edificarea construcției, respectiv la finalizarea proiectului.

Motivatia introducerii acestui criteriu are la baza necesitatea asigurarii unei utilizari judicioase a
fondurilor publice, respectiv evitarea finantarii repetate a aceluiasi obiectiv de investitii. Perioada de 5
ani a fost apreciata ca un minim satisfacator in contextul acestei cerinte.

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

384 Eligibilitat Cel putin Ghidul solicitantului – pag.12 – Cap.3.2 Eligibilitatea solicitantului – pct. 3 ”Solicitantul (…) a avut cel puțin un angajat cu normă
Andreea
e
un
întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare. O
TURCITU
solicitant angajat întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2015, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014, să (FIEROIU)
fi avut cel puțin un angajat cu normă întreagă în această perioadă și să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă la data
depunerii cererii de finanțare…” Vă rugăm să clarificați de ce Ghidul prevede obligativitatea existenței a cel puțin 1 (un) angajat cu
normă întreagă? (ar trebui să se respecte principiul de drept civil: unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem). În acest
caz, vă rugăm să precizați ce lege se respectă în final: legislația contabil-fiscală valabilă și aplicabilă în România sau definiția dată în
Ghidul privind definirea IMM-urilor, elaborat de CE varianta 2015? În Codul Fiscal (în vigoare în anul 2015) este abrogat alin. (b)
de la pct. 112^1 – care prevedea că „microîntreprinderea are de la 1 până la 9 salariați inclusiv”, deci o microîntreprindere poate
funcționa legal în România și fără nici un angajat (aici nu discutăm despre modul de desfășurare a activității).

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

385 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

386 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

387 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile . Propunem includerea următoarelor conduri CAEN în lista domeniilor de activitate Andreea
eligibile în cadrul Programului Operațional Regional, Prioritatea de Investiții 2.1., Apelul
TURCITU
2.1.A – Microîntreprinderi: Diviziunea 10 - Industria alimentară 1107 - Producția de băuturi răcoritoare
(FIEROIU)
nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate , 1811 - Tipărirea ziarelor 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a., 3511 Producție de energie electrică, 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri, 5110 - Transporturi aeriene de pasageri, 5121 - Transporturi
aeriene de marfă, 5610 - Restaurante, 5621 - Activități de alimentație (catering).
pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 6201 - Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat
client), 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 6910 - Activități juridice
6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal, 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
management, 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe
naturale și inginerie, 7500 – Activități veterinare 8292 - Activități de ambalare, 8621 - Activități de asistență generală
8622 - Activități de asistență medicală specializată, 8623 - Activități de asistență stomatologică, 8690 - Alte activități referitoare la
sănatatea umană., 8710 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală, 8720 – Activități ale centrelor de recuperare psihică și de
dezintoxicare, exclusiv spitale, 8730 – Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a
se îngriji singure , 9062 – Coafură și alte activități de înfrumusețare
9604 – Activități de întreținere corporală
Propunem
includerea acestor coduri CAEN deoarece acestea reprezintă sectoare și domenii economice importante care contribuie atât la
dezvoltarea sectorului IMM-urilor cât și la creșterea economică inteligentă și ocupațională a României. Parte dintre aceste domenii
de activitate sunt identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 (ultima variantă – decembrie 2014),
respectiv în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (aprobat de Guvernul României prin Hotărârea 929
din 21 octombrie 2014 și publicat în MO nr. 785 din 28
octombrie 2014) ca fiind sectoare economice competitive, prioritare, care corespund domeniilor cu potențial de specializare
inteligentă, respectiv domeniului sănătății (domeniu prioritar național). Aceste documente stau și la baza documentelor elaborate
de AM POR. Astfel, conform Tabelului nr. 2. - Sectoare economice cu potențial de specializare inteligentă din capitolul 2.3 Sectoare
economice de specializare inteligentă al Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014- 2020 (pag.13), respectiv Strategiei
Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (pag.14- 15) codurile CAEN din Diviziunea 10 - Industria alimentară,
respectiv codul CAEN 1107 țin de sectorul
economic al procesării alimentelor și băuturilor care conform Strategiilor menționate anterior aparține
domeniului cu potențial ridicat de specializate inteligentă: Bioeconomie (respectiv subdomeniului
1.1.1. - Produse alimentare sigure, accesibile și optimizate nutrițional – conform listei (Anexa 3) elaborate de Autoritatea de
Management
cadrul Ministerului
Fondurilor
Europene
pentru
competițiile
ale Ghidului
unicșialcodurile
Anexa 2 – Listadin
domeniilor
de activitate
eligibile Vă
rugăm să
clarificați
de ce nupentru
apar însecțiunile
categoriaA-G
domeniilor
eligibile
Andreea
CAEN: 1. 85 – Învățământ, 2. 90 – Activități de creație și interpretare artistică, 3. 95 – Reparații de calculatoare, 4. 96 – Alte activități TURCITU
de servicii
(FIEROIU)

Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară. Propunem includerea codurilor CAEN 86xx în categoria de punctaj “15 puncte”.
Andreea
Sectorul economic de sănătate (categoria Q din clasificarea codurilor CAEN Rev.2) este unul deosebit
TURCITU
de important pentru dezvoltarea regională a României, cu impact critic asupra calității vieții și a resurselor publice, cunoscând toate (FIEROIU)
problemele existente la momentul actual din domeniul și sistemul medical. Oportunitățile oferite de acest program pot contribui în
mod direct la creșterea competitivității sectorului de asistență medicală prin realizarea de investiții în echipamente de ultimă
generație de către microîntreprinderile de profil.

Activităţile destinate educaţiei nu pot fi finanţate in cadrul PI.2.1.A intrucât educaţia are destinată o axă
prioritară în POR, iar Comisia Europeană nu consideră oportun finanţarea acesteia în cadrul axei
prioritare 2. Totodată, educaţia nu este considerat domeniu competitiv în SNC.
Codul 95XX se regăseşte în Anexa Ghidului specific. Celelalte coduri nu sunt eligibile
Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.

388 Eligibilitat Contribu Ghidul solicitantului – pag.5 – Cap.1.6. Indicatorii de proiect ”Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării și
e
tie
performanței investiției propuse prin proiect și se referă la: • Contribuția proprie a solicitantului
solicitant proprie la valoarea eligibilă a proiectului…”
Care este
relevanța indicatorului de proiect „contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă”, dacă finanțarea este de 100% și nu
reprezintă criteriu de punctare în cadrul evaluării?
389 Eligibilitat Incadrar Ghidul solicitantului – pag.8 - Cap. 2.7 Ajutorul de minimis: În cadrul ghidului se menționează că: ”..Întreprinderea unică (grupul de
e
e IMM
întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
solicitant
1. întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de
supraveghere ale unei alte întreprinderi;
3. 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 cesteia;
4. 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…”
1. Legăturile dintre întreprinderi includ și acționarii persoane fizice sau doar acționarii persoane juridice?
2. Întreprinderea parteneră a solicitantului poate beneficia de ajutor de minimis?
De exemplu: Întreprinderea solicitantă declară în cadrul declarației de IMM că are 2 firme legate și 1 firmă arteneră. La calcul
plafonului de minimis au fost luate în calcul doar întreprinderile legate. Firma parteneră poate beneficia la rândul ei de finanțare?

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Indicatorul referitor la contributia proprie a fost revizuit in forma finala a ghidului solicitantului.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

In ceea ce priveste identificarea intreprinderii unice, se iau in calcul doar legaturile stabilite prin
intermediul persoanelor juridice, nu si al persoanelor fizice.
Da, intreprinderea partenera a solicitantului poate beneficia de ajutor de minimis. Ajutoarele primite/
solicitate de intreprinderi partenere nu se cumuleaza (intreprinderea unica nu include intreprinderi
partenere).

390 Eligibilitat Locul de Ghidul solicitantului – pag.12 – Cap.3.2 Eligibilitatea solicitantului – pct. 5 ”Locul de implementare a proiectului a. Locul de
e
impleme implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare…”
solicitant ntare
Pag. 60 Programul Operational Regional 2014-2020 ”Această prioritate se va adresa microîntreprinderilor cu un istoric de
funcționare de minim 1 an din mediul urban, precum și incubatoarelor şi acceleratoarele de afaceri (în calitate de
agenți economici), din mediul urban și rural” . Se finanțează investiții în mediul rural sau doar în mediul urban?

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Prin aceasta prioritate de investitii se finanteaza doar investitii in mediul urban.

391 Eligibilitat Locul de Ghidul solicitantului – pag.12 – Cap.3.2 Eligibilitatea solicitantului – pct. 5 ”Locul de implementare a proiectului (…) b. Solicitantul
e
impleme deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare…”
solicitant ntare
Propunem menționarea clar, în scris, mențiuni legate de faptul dacă este permisă sau nu ipoteca cu privire la terenul și clădirea
unde se va implementa investiția.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Conform ghidului solicitantului, pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării,
imobilul (teren și/sau clădiri)
trebuie sa fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului si sa nu faca
obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului,
aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti si sa nu faca obiectul revendicărilor potrivit unor
legi speciale în materie sau dreptului comun.

392 Eligibilitat Locul de
e
impleme Este eligibilă o întreprindere cu sediul social în mediul rural, dar cu locația implementării în mediul urban?
solicitant ntare

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Da.

393 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Ghidul solicitantului – pag.12 – Cap.3.2 Eligibilitatea solicitantului – pct. 3 ”Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă
Andreea
corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are TURCITU
cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare…”Profitul din exploatare sau profit net în anul fiscal
(FIEROIU)
precedent depunerii Cererii de Finanțare este o condiție de eligibilitate?
Există o diferență între ghidul specific apelului – microîntreprinderi și documentul Întrebări și răspunsuri privind Ghidul general al
POR ( P.I. 2.1), acesta din urmă având următoarea formulare: ”Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de
cel puţin un an fiscal integral continuu şi a obţinut profit sau profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a
cererii de finanţare.”

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar. Noile prevederi,
precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

394 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Ghidul solicitantului – pag.12 – Cap.3.2 Eligibilitatea solicitantului – pct. 5
Propunem
introducerea unei precizări cu privire la societățile aflate în dificultate sau care au înregistrat pierderi în anul financiar încheiat
anterior depunerii Cererii de Finanțare
Este importantă această mențiune
pentru a ști dacă aceste societăți sunt eligibile pentru a depune o Cerere de Finanțare în cadrul acestui apel

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar. Noile prevederi,
precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii

395 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Realizarea de profit pe ultimul an fiscal este condiție de eligibilitate a solicitantului? (PMS)

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

A fost introdusa o conditie de eligibilitate referitoare la rezultatul exercitiului financiar. Noile prevederi,
precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii

396 Eligibilitat
e
solicitant

Ghidul solicitantului – pag.7 – cap.2.6. 2.6. Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?
”Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria
microîntreprinderilor.”
Programul Operațional Regional 2014- 2020 - pag.60 ”...Această prioritate se va adresa microîntreprinderilor cu un istoric de
funcționare de minim 1 an din mediul urban, precum și incubatoarelor şi acceleratoarele de afaceri (în calitate de agenți
economici), din mediul urban și rural…”
Cui se adresează prezentul apel
de proiecte? Sunt eligibile doar microîntreprinderile sau se adresează inclusiv incubatoarelor şi acceleratoarele de afaceri?

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Acest apel de proiecte (2.1.A.) se adreseaza doar microintreprinderilor.
Pentru dezvoltarea incubatoarelor/ acceleraetoarelor de afaceri, se va organiza un apel de proiecte
distinct (2.1.B.), in cadrul aceleiasi prioritati de investitii.

397 Eligibilitat
e
solicitant

Proiectele din București și Tulcea sunt acceptate la finanțare?

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Nu, cu mentiunea ca, 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 ar avea un efect de multiplicare mai mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument
financiar. IMM-urile din regiunea BI vor putea utiliza instrumentul de garantare.
Pentru ITI Delta Dunarii (inclusiv Tulcea) va fi organizat un apel de proiecte dedicat

398 Eligibilitat
e
solicitant

Sunt eligibile START-up-urile care au minim un 1 de activitate la momentul depunerii CF? (conform definiției start-up-urilor din
ghidul POC – acestea sunt întreprinderi înființate în baza legii nr.31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul
depunerii proiectului.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Definitia start-up-urilor, asa cum apare in cadrul POC, nu se aplica si POR 2014-2020.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Vă rugăm să consultați Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară. Inovarea de produs (bun sau
serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit în
privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în
privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului incorporat, uşurinţei de
utilizare sau a altor caracteristici funcţionale). Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai
pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou
pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere.

399 Evaluare Caracter Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 1.3: ”Caracterul inovativ al investiției propuse :
tehnica si inovativ a. prin inovație/diversificare de produs/serviciu și process - 10 puncte, b. Prin inovație/diversificare de
financiara
produs/serviciu - 7 puncte. O simplă investiție în creșterea capacității de producție (fără a urmări inovarea sau
diversificarea de produs și/sau proces) este eligibilă? Dacă este eligibilă, care este punctajul obținut în acest caz?

400 Evaluare Comple Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 4.1. ”Proiectul este complementar altui proiect/altor proiecte realizate Andreea
tehnica si mentarit de către solicitant din alte surse de finanțare: a. Solicitantul a mai beneficiat de finantari din fonduri publice in ultimii 3 ani - 2
TURCITU
financiara ate
puncte”. Propunem revizuirea punctului a) În cazul în care se păstrează această condiție, propunem: - să fie clarificată data la care (FIEROIU)
se consideră că un beneficiar a beneficiat de fonduri publice: data semnării contractului de finanțare sau data finalizării proiectului?

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

401 Evaluare Comple Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 4.1. pct.b): ”Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfectionare in
tehnica si mentarit ultimii 3 ani - 1 punct”. 1. Care este relevanța acestui subcriteriu de punctare, atâta timp cât cursul poate fi făcut și în alt domeniu
financiara ate
care nu vizează neapărat investiția din prezentul proiect?

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

402 Evaluare Concentr Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 5.1.: ”Proiectul se implementează într-o stațiune turistică: a. Proiectul Andreea
tehnica si are
se implementează într-o stațiune turistică, conform HG 852/2009 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor TURCITU
financiara strategic turistice, care este și stațiune balneară, climatică sau balneoclimatică, conform OUG 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice (FIEROIU)
a
și balneoclimatice b. Proiectul se implementează într-o
stațiune turistică, conform HG 852/2009 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice”. Legislația la
care se face referire în cadrul acestui subcriteriu este eronată. Legislația corectă este: - HG nr.852/2008 pentru aprobarea normelor
şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice - Ordonanța nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatic

Referintele vor fi corectate în varianta finală a ghidului specific.

403 Evaluare Concentr Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 5.1.: ”Proiectul se implementează într-o stațiune turistică...”.
tehnica si are
Propunem punctarea acestui subcriteriu de evaluare ca și subcriteriu suplimentar de punctare la următorul criteriu principal: financiara strategic Proiectele sunt implementate în mediul rural - Proiectele sunt implementate în mediul urban Proiectele care se încadrează și într-o
a
stațiune turistică vor fi punctate suplimentar. Este indicată schimbarea acestui indicator în condițiile în care majoritatea codurilor
CAEN vizează activitatea de producție, iar majoritatea societăților din mediul rural nu se încadrează obligatoriu într-o zonă turistică.
Subcriteriul 5.1 este foarte restrictiv.
404 Evaluare Concentr Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 5.2.: ”Proiectul se implementează într-un municipiu reședință de județ,
tehnica si are
exceptând Municipiul București și Municipiul Tulcea”. Propunem introducerea unei grile de evaluare și pentru proiectele din
financiara strategic București și din Tulcea. Grila de evaluare astfel formulată elimină din start posibilitatea de a fi punctate proiectele din aceste 2
a
municipii.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

În conformitate cu POR 2014-2020, se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect
în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul AP 7 "Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului".

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor in
perioada 2014-2020, alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov va fi utilizata printr-un
instrument financiar, in cadrul prioritatii 2.2.
Pentru ITI Delta Dunarii (inclusiv Tulcea) va fi organizat un apel de proiecte dedicat.

405 Evaluare Domeniu Ghidul solicitantului – pag.12 – Cap.3.2 Eligibilitatea solicitantului – pct. 2 ”Domeniul de activitate în care se realizează investiţia a. Andreea
tehnica si l de
Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul
TURCITU
financiara activitate specific…”
Propunem revizuirea grilei de evaluare astfel încât să existe (FIEROIU)
șanse egale pentru toți solicitanții care desfășoară activități cuprinse în Strategia Națională de Competitivitate/Planurile de
Dezvoltare Regională.De asemenea, propunem includerea tuturor codurile CAEN prevăzute în Strategia Națională de
Competitivitate, conform domeniilor prioritare din aceasta. Conform grilei de evaluare tehnică și financiară, la criteriul 1 codul
CAEN este punctat in cadrul a două subcriterii distincte (1.1 și 1.2). Prin punctarea aceleiași condiții de două ori, considerăm că se
îngrădește posibilitatea de participare și accesare a fondurilor nerambursabile

Chiar daca cele doua subcriterii au in vedere clasa CAEN a investitiei, scopul acestora este de a departaja
proiectele in functie de specific (productie, servicii) pe de o parte si in functie de prioritatea lor la nivel
national/regional.

406 Evaluare Durabilit Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Criteriul 2 - Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea
Andreea
tehnica si atea
financiară și operațională a solicitantului. La acestă secțiune din grilă se punctează doar productivitatea muncii, fluxul de numerar și TURCITU
financiara investitie profitul înregistrat. Având în vedere că din criteriile enunțate mai sus nu se poate demonstra calitatea și maturitatea proiectului,
(FIEROIU)
i
considerăm că la acestă secțiune ar trebui punctate și alte criterii precum: - capacitatea solicitantului de a realiza, investiția propusă
(resurse materiale și umane), - metodologia de implementare (obiectivele și activitățile proiectului), - bugetul proiectului
(încadrarea corectă a cheltuielilor, corelarea acestuia cu activitățile, justificarea acestuia etc), - calitatea planului de afaceri (analiza
pieței, strategia de marketing)

Acest criteriu a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta
finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

407 Evaluare Producti Ghidul solicitantului – pag.5 – Cap.1.6. Indicatorii de proiect ”Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării și
Andreea
tehnica si vitatea performanței investiției propuse prin proiect și se referă la:… Creșterea productivității muncii, la 2 ani după finalizarea
TURCITU
financiara muncii implementării proiectului. Productivitatea muncii se va calcula ca raport între cifra de afaceri și numărul de angajați cu normă
(FIEROIU)
întreagă ai microîntreprinderii. Neîndeplinirea țintelor stabilite pentru acest indicator conduce la recuperarea integrală a finanțării
acordate.”
1. Acest indicator se va evalua doar strict în raport cu
activitatea finanțată sau per ansamblu societate, întrucât unele firme au mai multe activități și unele nu vor face obiectul finanțării
solicitate?
2. De asemenea, vă rugăm să precizați datele de referință care vor fi avute în vedere la calcularea productivității muncii în decurs de
2 ani după finalizarea investiției (având în vedere că finalizarea investiției nu coincide cu închiderea unui an fiscal).
3. Vă rugăm să precizați dacă menținerea locurilor de muncă existente/nou-create reprezintă indicator
Propunem:
- fie
reformularea acestui indicator sau introducerea de cerințe suplimentare,
- fie revizuirea indicatorilor propuși, având în vedere rezultate concrete și care să reflecte capacitatea îmbunătățită a
microîntreprinderii, după implementarea proiectului (de exemplu, conform DMI 4.3 POR 2007-2013 creșterea cifrei de afaceri,
creșterea profitului, numărul de locuri de muncă nou-create – menținute, etc.)
Observație: În
cazul în care se păstrează indicatorul de monitorizare “creșterea porductivității…” propunem preluarea atât în Cererea de
Finanțare, cât și în Contractul de finanțare, aceleiași modalități de exprimare a indicatorului – în interval, conform grilei de evaluare.
Propunem modificarea următorului paragraf: „Neîndeplinirea țintelor stabilite pentru acest indicator „Creșterea productivității
muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului” conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate”
Cu: ”În situația în care Beneficiarul nu îndeplinește acest indicator, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă
proporțional cu ......., cu excepția cazurilor temeinic justificate în condițiile legale în vigoare .........”
Creșterea
productivității se poate realiza și prin scăderea numărului de salariați, ceea ce contravine unui obiectiv important al ciclului de
finanțare 2007- 2013 când se miza pe crearea și menținerea numărului de locuri de muncă.

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

408 Evaluare Producti Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 2.1 - ”Investiția propusă conduce la creșterea productivității muncii cu Andreea
tehnica si vitatea X% față de nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare.”Propunem înlocuirea acestui subcriteriul TURCITU
financiara muncii cu un altul care să reflecte impactul pozitiv al
(FIEROIU)
creării de noi locuri de muncă. Respectarea subcriteriului: ”Investiția propusă conduce la creșterea productivității muncii cu X% față
de nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare” poate determina potențialii beneficiari să recurgă
la măsuri cu impact negativ asupra obiectivului Priorității de Investiții, și anume la reducerea numărului de angajați pentru a
influența raportul între cifra de afaceri și numărul de
angajați cu normă întreagă ai microîntreprinderii. Considerăm că introducerea unui Subcriteriu care să
aibă în vedere numărul de locuri de muncă noucreate poate servi mai bine obiectivului Priorității de Investiții, documentelor
strategice aprobate de Comisia Europeană precum și Obiectivelor III și VIII ale Strategiei Europa 2020.

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

409 Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 2.3 – Profitul înregistrat (maxim 5 puncte). Vă propunem revizuirea
Andreea
subcriteriului 2.3 ”Solicitantul a înregistrat profit din activități financiare în anul fiscal anterior depunerii
TURCITU
cererii de finanțare”. Referitor la criteriul „Solicitantul a inregistrat profit in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare – 0
(FIEROIU)
puncte” considerăm că este o eroare, întrucât niciunul dintre criteriile de evaluare nu ar trebui să aibe 0 puncte. Propunem
acordarea unui punctaj și acestui subcriteriu. Sau Acest subcriteriu se referă la pierderea înregistrată? De asemenea, vă rugăm să
clarificați dacă lipsa profitului atrage după sine respingerea proiectului, în condițiile în care în ghid nu se face precizarea ca firma să
înregistreze profit. Profitul operațional este cel care reflectă rezultatele obținute de microîntreprindere din activitatea curentă.
Având în vedere condițiile actuale din
România, în care criza a afectat majoritatea întreprinderilor, considerăm că luarea în considerare a profitului financiar este o
condiție extrem de restrictivă, majoritatea IMM-urilor având în derulare linii de credit pentru finanțarea activității curente

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

410 Evaluare Teme
Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subriteriul 3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și
tehnica si orizontal tratament: Angajarea de persoane din categorii defavorizate - 2 puncte. Propunem definirea unor praguri privind acest criteriu,
financiara e
astfel încât să se puncteze suplimentar numărul de persoane din categorii defavorizate raportat la numărul total de persoane
angajate prin proiect. Așa cum este formulat în grila actuală, angajarea unei
singure persoane din categorii defavorizate este suficientă pentru obținerea punctajului, indiferent de dimensiunea
proiectului/numărul total de locuri de muncă nou-create.
411 Evaluare Teme
Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 3.2.: ”Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și
tehnica si orizontal tratament: (...) b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate - 2 puncte”. Vă rugăm să detaliați categoriile de persoane
financiara e
defavorizate.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Prevederile din Ghidul solicitantului au fost clarificate in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Prevederile din Ghidul solicitantului au fost clarificate in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

412 Evaluare Teme
Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară Subcriteriul 3.2.: ”Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și
tehnica si orizontal tratament: (...) b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate - 2 puncte”. Vă rugăm să precizați cum se va demonstra
financiara e
îndeplinirea acestei cerințe.

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)

Descrierea proiectului (din formularul cererii de finantare si/sau planul de afaceri) va contine informatii
in legatura cu locurile de munca nou create, respectiv mentinute si/sau categoriile defavorizate din care
fac parte persoanele prevazute a ocupa aceste locuri de munca. Recomandam totusi o evaluare realista,
de catre solicitant, a posibilitatii si oportunitatii angajarii de persoane din categorii defavorizate.

413 Evaluare
tehnica si
financiara

În cazul în care prin investiția propusă se achiziționează doar echipamente, cum își poate demonstra solicitantul gradul de pregătire Andreea
al proiectului? Se poate semna contractul de lucrări înainte de semnarea contractului de finanțare? Nu se consideră demararea
TURCITU
investiției?
(FIEROIU)

Gradul de pregatire a proiectului nu face obiectul punctarii la niciunul din subcriteriile de evaluare
tehnica si financiara.

414 Implemen
tare

Care este legislația în baza căreia se vor desfășura procedurile de achiziții întrucât în Ghidul Solicitantului nu se menționează nimic
referitor la acest aspect? (PROCONSULT)

Andreea
TURCITU
(FIEROIU)
Ghidul solicitantului – pag.5 – Cap.1.5.Indicatorii priorității de investiție ”Indicatorii priorității de investiție fac obiectul monitorizării Andreea
performanțelor programului, în ansamblu și se referă la: • Rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 3 ani de la înființare…”
TURCITU
Propunem modificarea acestui indicator în: „Rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 1 an de la înființare”.
(FIEROIU)

Ghidul solicitantului va fi completat in acest sens. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor
fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.
Prevederile din ghidul solicitantului referitoare la indicatorii prioritatii de investitie au fost revizuite
pentru claritate.

416 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Va rugam sa analizati posibilitatea includerii in cadrul codurilor CAEN finantate in cadrul POR 2014-2020 prioritatea de investitii 2.1 - P. Puscasu
microintreprinderi a urmatoarelor coduri CAEN:
8621
Activităţi de asistenţă medicală general 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623
Activităţi de asistenţă stomatologică

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

417 eligibilitat
e
cheltuieli

6. Pagina 13 – 3.3 Eligibilitatea proiectului, pct. 3
Nagy-Imecs
În conformitate cu „Programul Operaţional Regional 2014-2020” versiunea Mai 2015, aprobată de Comisia Europeană, pagina 60, Peter
descrierea Priorităţii de investiţie 2.1: „Pentru microintreprinderi, vor fi sprijinite investițiile în active corporale, cum ar fi
achiziționarea de terenuri și spații, construcții noi necesare desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente, etc., precum
și cele în active necorporale de tipul brevete, licențe, etc. şi alte drepturi şi active similare.”
În conformitate cu această definiţie a priorităţii de investiţie 2.1 – Microîntreprinderi investiţiile legate de achiziţionarea de terenuri
şi spaţii s-au propus a fi eligibile, şi au fost aprobate ca atare de Comisia Europeană. Totuşi aceste categorii de chelutilei nu mai apar
ca şi eligibile conform ghidului consultativ publicat. Propunem introducerea lor în lista cheltuielilor eligibile – încât reprezintă o
nevoie investiţională reală ale microîntreprinderilor româneşti.

În conformitate cu art. 13, lit. h) din Hotararea 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, sunt cheltuieli neeligibile toate cheltuielile excluse de la
finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. e) din Hotararea nr. 399/2015, corespunzător specificului programului şi particularităţilor
operaţiunilor.

415 Implemen
tare

418 Eligibilitat Investitii 7. Pagina 13 – 3.3 Eligibilitatea proiectului, pct. 3, litera a
Nagy-Imecs
e proiect eligibile Propunem introducerea unor note explicative suplimentare în ceea ce priveşte eligibilitatea lucrărilor de construcţii pentru diferite Peter
tipuri de activitate. Conform ghidului sunt eligibile „lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare
de servicii ale microîntreprinderilor”, propunem introducerea unor detalii referitoare la:
• în cazul spaţiilor de producţie: vor fi eligibile numai suprafeţele direct productive sau toate suprafeţele necesare funcţionării unei
hale de producţie (vestiare, grupuri sanitare, birouri, etc.)
• există standarde de cost care trebuie respectate pentru cele 2 tipuri de clădiri (producţie / prestări servicii?)

Sunt eligibile toate suprafeţele necesare funcţionării unei hale de producţie (vestiare, grupuri sanitare,
birouri, etc.)
In eventualitatea obligativitatii unor standarde de cost, acestea vor fi incluse in ghidul solicitantului
aplicabil.

419 Eligibilitat Autorizar 3. Pagina 11 – 3.2 Eligibilitatea solicitantului, pct. 2 Domeniul de activitate în care se realizează investiţie
e
e cod
Propunem introducerea unor excepţii în ceea ce priveşte autorizarea domeniului de activitate (codului CAEN) la locul de
solicitant CAEN
implementare a proiectului sediu sau punct de lucru

Nagy-Imecs
Peter

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

420 Eligibilitat Cel putin 4. Pagina 12 – 3.2 Eligibilitatea solicitantului, pct. 3
e
un
Propunem modificarea criteriului de eligibilitate „a avut cel puţin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal” la
solicitant angajat „are un număr mediu de angajaţi de cel puţin 1 pe perioada acestui an fiscal”.

Nagy-Imecs
Peter

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

421 Eligibilitat
e
solicitant

422 Evaluare
selectie

Motivaţie:
Există microîntreprinderi care datorită specificului de activitate fac angajări pe norme parţiale, dar aceste norme cumulat pot
echivala 1 persoană cu normă întreagă. Criteriul modificat considerăm că asigură o mai bună respectare a principiului egalităţii de
şanse între beneficiarii potenţiali.
5. Pagina 13 – 3.2 Eligibilitatea solicitantului, pct. 5, litera d
Nagy-Imecs
Propunem specificarea unei perioade mai clare de valabilitate pentru contractele aferente locaţiei de implementare. În loc de „pe o Peter
perioadă de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului” propunem „pe o perioadă de 6 ani
calculaţi de la data depunerii cererii de finanţare”.
Motivaţie:
Data plăţii finale este o dată care nu poate fi calculată cu precizie, astfel evaluarea acestui criteriu va fi aproape imposibilă din
partea ofiţerilor de evaluare, şi nici beneficiarii nu o să ştie pe ce perioadă ar fi bine să-şi facă contractele pentru locaţie.
8. Pagina 18 – etapa precontractuală
Propunem introducerea unor termene exacte în ceea ce priveşte etapa precontractuală:
• cât timp vor avea la dispoziţie beneficiarii din momentul anunţării parcurgerii cu succes a etapelor de verificare până la
prezentarea documentelor aferente etapei precontractuale?
• propunem ca acest interval de timp să fie de maxim 30 de zile pentru proiecte fără lucrări de construcţii, şi maxim 90 de zile
pentru proiecte cu lucrări de construcţii – luând în considerare termenele necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie

Prevederile din ghidul solicitantului vor fi completate pentru claritate. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Nagy-Imecs
Peter

Ghidul general si ghidul specific vor contine clarificari in acest sens. Subliniem totusi faptul ca termenele
vor fi astfel stabilite incat sa permita tuturor solicitantilor parcurgerea in bune conditii a formalitatilor
pentru obtinerea anumitor avize/autorizatii, dupa caz, solicitate in procesul de evaluare si selectie a
proiectelor.

423 Evaluare Comple 13. Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică şi financiară, pct. 4.b
tehnica si mentarit Propunem să se specifice din cadrul microîntreprinderii cine trebuia să beneficieze de acest curs de perfecţionare: reprezentantul
financiara ate
legal, administratorul firmei, sau oricare membru al echipei de implementare.

Nagy-Imecs
Peter

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

424 Evaluare Concentr 14. Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică şi financiară, pct. 5.1
tehnica si are
Propunem ca criteriul de punctare 5.1 să fie aplicat numai în cazul investiţiilor realizate pe domenii de activitate legate de turism
financiara strategic (hoteluri şi cazare, alte activităţi recreaţionale), iar restul activităţilor să primească punctaj maxim pe criteriul 5.1.
a
Motivaţie:
Considerăm că în cazul în care domeniul de activitate al proiectului de investiţii nu este turismul atunci clasificarea oraşelor
conform HG 852 / 2009 nu mai este relevantă. O microîntreprindere poate dezvolta servicii / produse de calitate într-un oraş
indiferent de potenţialul turistic al acestuia.

Nagy-Imecs
Peter

Punctarea proiectelor in functie de aspectele ce tin de concentrarea strategica a investitiilor in cadrul
POR nu are in vedere aprecierea calitatii produselor/serviciilor pe care le poate dezvolta o
microintreprindere.

425 Evaluare Concentr 15. Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică şi financiară, pct. 5.2
Nagy-Imecs
tehnica si are
Propunem eliminarea acestui criteriu de punctare. Considerăm că toate microîntreprinderile din mediul urban ar trebui să aibă
Peter
financiara strategic acces egal la finanţare nerambursabilă, şi că toate oraşele şi municipiile din România au nevoie de produse şi servicii de calitate, nu
a
numai cele din reşedinţele de judeţ.

Punctarea proiectelor in functie de aspectele ce tin de concentrarea strategica a investitiilor in cadrul
POR nu are in vedere aprecierea nevoii sau cererii pentru produsele/serviciile oferite de
microintreprinderi.

426 Evaluare Durabilit 12. Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică şi financiară, pct. 3.2b
Nagy-Imecs
tehnica si atea
Propunem să se detalieze dacă este necesară angajarea cu normă întreagă sau normă parţială, respectiv dacă este necesară crearea Peter
financiara investitie unui nou loc de muncă sau este de ajuns dacă se angajează o persoană din categorii defavorizate pentru un post deja existent în
i
cadrul societăţii aplicante.

Acest criteriu a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta
finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

427 Evaluare Producti 9. Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică şi financiară, pct. 2.1
Nagy-Imecs
tehnica si vitatea Propunem modificarea şi clarificarea acestui criteriu de punctaj:
Peter
financiara muncii • modificare propusă: scăderea procentului aferent plafonului maxim de punctare de la „>=50%” la „>=30%”, luând în considerare
că procentul de 50% poate reprezenta o exigenţă prea înaltă pentru majoritatea microîntreprinderilor din România
• clarificarea propusă: luând în considerare că productivitatea muncii poate fi crescută nu numai prin creşterea cifrei de afaceri ci şi
prin reducerea numărului mediu de angajat propunem introducerea unor menţiuni / instrucţiuni clare în ceea ce priveşte
menţinerea locurilor de muncă aferente anului de referinţă (nr. mediu de angajaţi 2014)

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

428 Evaluare Profit
tehnica si
financiara

10. Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică şi financiară, pct. 2.4
Nagy-Imecs
Propunem modificarea şi clarificarea acestui criteriu de punctaj:
Peter
• modificare propusă: pct. c să fie modificat după cum urmează „Solicitantul nu a înregistrat profit în anul fiscal anterior depunerii
cererii de finanţare”
• clarificare propusă: propunem introducerea unor clarificări în ceea ce priveşte scorarea unui criteriu cu 0 puncte – conduce la
descalificare automată sau este permisă?

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

429 Evaluare Teme
11. Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică şi financiară, pct. 3.2a
Nagy-Imecs
tehnica si orizontal Propunem modificarea acestui criteriu de punctaj, pentru că în forma actuală numai proiectele realizate în domenii de activitate
Peter
financiara e
productive au posibilitatea obţinerii celor 2 puncte aferente. Considerăm că criteriul ar trebui să fie accesibil şi firmelor prestatoare
de servicii care realizează măsuri concrete pentru integrarea unor grupuri de persoane defavorizate în cadrul firmei. De asemenea,
măsurile punctate nu ar trebui limitate la adaptarea infrastructurii inclusiv a echipamentelor, pentru că există tehnologii care nu
pot fi adaptate, dar microîntreprinderea are posibilitatea să facă măsuri concrete pe alte planuri. Formulare propusă:
„Microîntreprinderea prezintă acţiuni / măsuri concrete privind asigurarea egalităţii de şanse şi tratament pentru persoane
defavorizate – atât angajaţi proprii (după caz) cât şi clienţi”.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea este un criteriu
impus de Comisia Europeană.

430 Implemen
tare

Pagina 5 – 1.6 Indicatorii de proiect:
Propunem modificarea indicatorului „Creşterea productivităţii muncii” în sensul de prelungire a perioadei în care trebuie realizată
creşterea de la 2 ani la 3 ani.
Motivaţie: fiind un indicatorul de rezultat al proiectelor de investiţii considerăm că realizarea indicatorului trebuie corelată cu
perioada de durabilitate prevăzută, respectiv de 3 ani. Considerăm că includerea unui indicator de rezultat care prin excepţie
trebuie realizat în 2 ani de la sfârşitul implementării şi nu până la sfârşitul perioadei de durabilitate poate crea interpretări şi
confuzii atât în rândul beneficiarilor cât şi în rândul ofiţerilor de monitorizare.

Nagy-Imecs
Peter

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.

431 Implemen
tare
432 Depunere
CF
433 eligibilitat
e
cheltuieli

Propunem includerea de informaţii referitoare la perioada maximă de implementare a proiectului, posibilitatea acordării de
prefinanţare, numărul maxim al cererilor de rambursare / cereri de plată,
Cand estimați că se va lansa oficial acest apel de proiecte?

Nagy-Imecs
Peter
Mihai Teodor
Ganes
Mihai Teodor
Ganes

Prevederile din ghidul solicitantului vor fi completate in acest sens.

Chiria va fi considerată cheltuială eligibilă? Achiziția clădirilor nu este eligiblă?

434 Eligibilitat Contribu Care este intensitatea finanțării nerambursabile pentru fiecare regiune în parte?
e
tie
solicitant proprie
435 Eligibilitat Locul de
e proiect impleme
ntare
436 Evaluare Profit
tehnica si
financiara

Societatea are sediul în orașul Băile Govora, dar dorim să facm investiția în punctul de lucru din comuna Pietrari. În ghid este
specificată ca locație de investiție (nu sediul) să fie în mediul urban. Este posibil să se introducă în ghid și această speță astfel încât
să fim eligibili.
Nu se specifică în ghid nimic cu privire la profit sau profit din exploatare. Înteleg că sunt eligibile și firmele care înregistrează
pierderi?

AMPOR estimeaza publicarea ghidului solicitantului si lansarea apelului de proiecte in primul trimestru al
anului 2016.
Chiria nu este cheltuială eligibilă. Achiziția de clădiri nu este eligiblă.

Mihai Teodor
Ganes

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestui apel de proiecte va fi de 100%
din valoarea eligibila, in limita de minimis, pentru toti beneficiarii.
Intensitatile diferite in functie de regiunea de dezvoltare si categoria IMM se aplica ajutorului de stat
regional (pentru alte apeluri de proiecte), nu si ajutorului de minimis.
Andrei Ionescu Nu. Criteriul privind locul de desfasurare a investitiei este definitoriu. Localizarea sediului social al
solicitantului nu este relevanta in contextul acestei prioritati de investitii.
Andrei Ionescu Grila de evaluare a fost revizuita in acest sens. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

437 eligibilitat TVA
e
cheltuieli

Consider ca ar fi util de precizat explicit in ghid daca valoarea TVA este sau nu eligibila. De exemplu, in cadrul Programul pentru
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri TVA-ul nu a fost eligibil dar am aflat de
lucrul asta destul de tarziu.

438 Eligibilitat Autorizar Se poate realiza o constructie noua pe baza acestui proiect? Din cate inteleg una dintre cerinte este ca societatea sa-si desfasoare
e
e cod
deja activitatea la adresa respectiva.
solicitant CAEN
• In cazul unui teren - proprietatea societatii - liber de constructii societatea nu poate functiona la adresa respectiva. Nici nu poate
aplica le acest program.
• Pe de alta parte, daca societatea are un teren si o constructie unde functioneaza deja, poate edifica o a doua constructie.

439 Eligibilitat Forme
Faptul ca societatea este SRL-D este un impediment la accesarea finantarii prin acest proiect? Ghidul nu precizeaza - face referire
e
de
doar la SRL
solicitant constitui
re

Nicu Tofan

Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.

Nicu Tofan

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

Nicu Tofan

440 Ajutor de Regula Cap. 2.4 din ghid, valoarea eligibila minima si maxima a unui proiect:Din ghid inteleg ca o investitie in active corporale din clasa 2.1
minimis de cumul sau 2.2 de exemplu cu o valoare mai mare de 200.000 de euro devine automat neeligibila.
Interpretarea mea este corecta, ghidul limiteaza valoarea proiectelor la 200.000 de euro? Nu poti sa faci o investitie in echipamente Dan Sicobean
sau spatii de productie mai mare de de 200.000 de euro suportand din surse proprii sumele ce depasesc valoarea maxima a
ajutorului de minimis?
441 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Sunt excluse de la finantare clasa 862 „activitati medicale” conform listei codurilor CAEN eligibile. Nu s-ar putea include si
activitatile medicale pe lista codurilor CAEN eligibile? Suntem tot mai batrani si tot mai bolnavi, investitiile in infrastructura
medicala cred ca sunt important de sustinut. Eventual sustinute diferit diversele
specialitati medicale ( de exemplu mai putin 8623 „Stomatologie „ si mai mult 8622 „ medicina specializata” si 8621 „ medicina
generala” )

442 Eligibilitat Contribu Cap. 1.6 indicatori de proiect: Unul dintre indicatorii de proiect este „contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a
e
tie
proiectului” Inteleg ca ideea acestui indicator sa masoare suma cu care contribuie microintreprinderea la proiect. Dar daca
solicitant proprie valoarea totala eligibila a proiectului este limitata la 200.000 de euro inseamna ca beneficiarul nu contribuie cu nimic la valoarea
eligibila a proiectului, in cazul acesta care este scopul acestui indicator?

Nu. Solicitantul eligibil este o societate comercială(constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, cu completările şi modificările ulterioare) sau societate cooperativă (constituită în baza Legii
nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările şi modificările ulterioare)
care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și repectă condițiile de eligiblitate menționate în
Ghidul solicitantului.
Acest criteriu de eligibilitate a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Dan Sicobean

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

Dan Sicobean

Indicatorul referitor la contributia proprie a fost revizuit in forma finala a ghidului solicitantului. Noile
prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul
lunii ianuarie 2016.

443 Evaluare Comple Criteriul 4 „Complementaritate cu alte proiecte” – nu cred ca este corect sa fie avatajati cei care au mai primit finantari
tehnica si mentarit nerambursabile, dimpotriva ar trebui sprijiniti si incurajati dupa parerea mea cei care nu au mai beneficiat de sprijin, sa fie pe
financiara ate
undeva un pic de echitate, sau macar sa aiba toata umea sanse egale din acest punct de vedere, nu sa fie avantajati cei care au mai
primit. Faptul ca- i sprijiniti pe tot pe cei care au mai fost sprijiniti nu inseamna ca veti creste automat dezvoltarea regionala
Dan Sicobean
„obiectivul POR”, dimpotriva sprijinind mai multe companii mici se poate forma o baza mai mare de potentiali invingatori care
sustina dezvoltarea regionala.
Tot la acest criteriu daca se va mentine, cred ca ar trebui definit mai clar ce inseamna „solicitantul a beneficiat de cursuri de
perfectionare in ultimii 3 ani” cati oameni din firma au participat la cursuri, la ce fel de cursuri etc sa fie mai clar cum se puncteaza.

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

444 Evaluare Producti Criteriul 2 , subpunctul 2.1 – poate ar trebui a mai revedeti putin punctajul acordat vs nivel de crestere a productivitatii.
tehnica si vitatea O crestere normala intr-o perioada de doi ani in urma implementarii unui program investitional este parerea mea in jurul a 20%.
financiara muncii Cresterea trebuie sa fie progresiva in timp, o crestere mult prea brusca a capacitatii de productie si implicit a vanzarilor genereaza o
serie de alte probleme (necesar de capital de lucru mult mai mare – pe care programul nu-l asigura, stocuri mai mari, creante mai
mari, furnizori noi, clienti mai sofisticati, pe care microintreprinderea nu este pregatita sa le gestioneze corect intr-un timp atat de
scurt.
Dan Sicobean
Pe de alta parte potentialii beneficiari pot fi tentati sa-si asume un nivel cat mai mare al productivitatii pentru a obtine punctaj,
bazandu-se ca se vor descurca ei cumva, iar asta sa genereze mari probleme ultlerior atat pentru beneficiari care trebuie sa dea
banii inapoi cat si pentru AM care trebuie sa-i recupereze.

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

445 Evaluare Teme
Criteriul 3 , punctul 3.2 – ar trebui definit foarte clar ce inseamna „persoane din categorii defavorizate”
tehnica si orizontal
financiara e

Prevederile din Ghidul solicitantului au fost clarificate in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
Dan Sicobean

446 Evaluare Producti In cazul in care in aceeasi firma sunt realizate venituri atat din activitati de comert, precum si din activitati de productie, iar investia
Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
tehnica si vitatea se realizeaza doar pentru modernizarea segmentului de productie, exista posibilitatea de a se face o diferentiere pentru obtinerea
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
Ion
Gheorghe
financiara muncii indicatorilor de proiect, si anume productivitatea muncii doar ca raport intre activitatea de productie si numarul de angajati ce se
ocupa de productie?
447 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Am studiat documentatia pentru masura de fintantare din cadrul P.O.R. 2.1 -microinteprinderi. Am vazut in Anexa 2 - lista
domeniilor de activitate eligibele, ca in categoria de servicii nu exista si codul CAEN 5610 - Restaurante. In schimb exista codul 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare. Cum putem moderniza doar hotelurile intr-un oras daca unitatile de alimentatie sunt intr-o stare Laurentiu
proasta? Oamenii care vin si se cazeaza au nevoie si de un loc pentru a servi masa la un standard cel putin egal cu hotelul. Luati in Nicola

Natura investiţiilor pentru restaurante nu ar contribui la realizarea obiectivelor POR. Dacă investiţia
propusă implică toată baza hotelieră inclusiv restaurantul, atunci poate fi finanţat.

calcul sa adaugati in lista de activitati eligibile si Rastaurantele (CAEN 5610)?
448 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

In “Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile” , activitatile medicale sant reprezentate doar de codul CAEN 8690 Alte activitati
referitoare la sanatatea umana.
Consideram ca este in folosul populatiei sa se poata adresa unor cabinete medicale de specialitate si stomatologice, dotate cu
Clementina
echipamente moderne. Astfel ar trebui introduse in lista domeniilor de activitate eligibile “A - Domenii de activitate din Strategia
Ungureanu
Națională de Competitivitate” si urmatoarele coduri CAEN:
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8622 Activitati de asistenta medicala specializata.

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

449 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Introducerea codului CAEN 7430-Activităţi de traducere scrisă si orală (interpreţi)

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Papadopol
George
Alexandru

450 Eligibilitat Contribu Neconcordanta intre Ghid specific art. 1.7 (100% contributia Programului la cheltuielile eligibile) si Ghid General privind contributia
Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestui apel de proiecte va fi de 100%
e
tie
Programului la valoarea eligibila a proiectului.
din valoarea eligibila, in limita de minimis, pentru toti beneficiarii.
Madalina Stan
solicitant proprie
Intensitatile diferite in functie de regiunea de dezvoltare si categoria IMM se aplica ajutorului de stat
regional (pentru alte apeluri de proiecte), nu si ajutorului de minimis.

451 Eligibilitat Incadrar „Criteriile de eligibilitate (referitoare la solicitant și proiect, detaliate mai jos) trebuie respectate pe tot parcursul procesului de
e
e IMM
evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului.
solicitant
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 finanțare, inclusiv”

Schema de ajutor de minimis, in baza careia se acorda finantarea nerambursabila in cadrul acestui apel
de proiecte, se adreseaza exclusiv microintreprinderilor. In acest sens, incadrarea unui solicitant in
categoria microintreprinderilor trebuie sa se verifice inclusiv la momentul acordarii ajutorului de
minimis, respectiv semnarea contractului de finantare.

Observatie: Aceasta exceptie restrictioneaza accesul la finantare al unor categorii de microintreprinderi.
Astfel, o microintreprindere care in exercitiul fiscal 2013 indeplineste integral conditiile de incadrare ca microintreprindere, dar in
anul fiscal 2014 depaseste numarul de 9 angajati, poate depune o cerere de finantare pana la finalul anului 2015, incadrandu-se in
criteriul de eligibilitate mentionat la art. 2.6 din Ghidul specific, ca urmare a prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii art.6, al (2). In masura in care aceasta cerere de finantare este aprobata intrun interval de timp care face ca la momentul incheierii contractului de finantare aceasta sa nu se mai incadreze in categoria
„microintreprindere” ca urmare a faptului ca in doua exercitii financiare consecutive depaseste plafoanele stabilite de Legea
346/2004, societatea respectiva pierde finantarea.
Madalina Stan
Aceasta exceptie transfera riscul pierderii finantarii in mod exclusiv catre societatea comerciala, in conditiile in care, de regula,
intarzierea efectuarii evaluarilor, luarii deciziilor privind acordarea finantarii si comunicarii acestora este in sarcina entitatii
finantatoare.
Este oare corect ca o microintreprindere sa fie „penalizata” cu pierderea unei finantari numai pentru ca pana la incheierea
contractului de finantare are o performanta sporita?
In plus, aceasta este o restrictie care va afecta toate categoriile de IMM (microintreprinderi, intreprinderi mici si intreprinderi
mijlocii) daca se mentine in aceasta forma si in celelalte ghiduri specifice care vizeaza IMM, generand un efect mult mai amplu
dacat cel generat prin aplicarea conform acestui ghid." De asemenea, societatile care sunt intr-o asemenea situatie, respectiv de
tranzitie din punctul de vedere al aplicarii Legii 346/2004 art. 3, 4 si 6 nu pot depune cerere de finantare pentru categoria catre care
se indreapta, respectiv IMM daca depasesc numarul de 9 anagajati pentru anul 2014, deoarece conform Legii 346/2004 art.6
conditiile cumulative trebuie indeplinite timp de 2 ani fiscali consecutivi."

452 Evaluare Concentr In Grila EFT, pct. 5 „Concentrarea strategica a investitiilor”, la 5.2 se acorda 3 puncte daca „Proiectul se implementează într-un
tehnica si are
municipiu reședință de județ, exceptând Municipiul București și Municipiul Tulcea”.
financiara strategic Prin acordarea punctajului in acest mod sunt defavorizate localitatile urbane care sunt membre ale „polilor de crestere” si au
a
adoptat strategii integrate de dezvoltare. Crearea polilor de crestere/ de dezvoltare urbana/ centre urbane a reprezentat una din
axele prioritare/ DMI ale POR 2007-2013, ca mod de implementare a obiectivului strategic al POR 2007-2013. Neluarea in
considerare a existentei polilor urbani de crestere afecteaza dezvoltarea economica, sociala, echilibrata teritorial şi durabil a
Regiunilor României.

În urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost stabilite criteriile de concentrare strategică a
investițiilor ( IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în
cadrul OT 8 (AP 7) - turism, precum și proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare
urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană- muncipii reședință de județ,
execptând București, Tulcea). Aceste criterii trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară.
Madalina Stan

Propun ca acordarea acestui punctaj sa se extinda la:
„Proiectul se implementează într-o localitate urbana membra a unui POL DE CRESTERE/ POL DE DEZVOLTARE URBANA, conform
HG 98/2008 art. 1 si identificarii acestuia/acesteia din Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 al regiunii din care face parte”.
453 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile
454 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Considerăm că este oportună introducerea codului CAEN 7430-Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) în Ghidul mai –sus
menționat care să permită dezvoltarea pe mai departe a firmelor de profil prin achiziționarea de echipamente necesare.
Menționăm că în prezent piața serviciilor de traducere și interpretariat desfășurate conform codul CAEN 7430 este de aproximativ
40 milioane EUR.
Va rog sa luati in considerare includerea in lista domeniilor de activitate eligibile in cadrul DMI 2.1 si a codului CAEN aferent
activitatii cabinetelor stomatologice: 8623.

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
Cristina Panait acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
, AFIT Romania mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
Diana
Vrinceanu

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

455 Eligibilitat Incadrar Va rog sa-mi comunicati punctul dvs. de vedere vis a vis de incadrarea in categoria intreprinderi legate.
e
e IMM
In conformitate cu legea 346/2004, art. 4^4
solicitant
(4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, 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.
Rodica
O societate A are ca si asociat unic persoana X ( detine 100% din capitalul social ) . Daca persoana X mai e actionar si in firma B cu Dobrescu
un procent de 49%, restul de 51% apartinandu-i unei persoane Y ( sotul persoanei X), intreprinderile A si B se considera
intreprinderi legate daca isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta?
Mentionez ca in ghidul POR, apel 2.1 A/2015 pentru microintreprinderi ce va fi lansat, nu se fac referiri la aceasta situatie, ci doar la
cele prevazute la pct 1 art 4^4 din legea 346/2004

Tinand cont de gradul de rudenie dintre cele doua persoane fizice, acestea ar putea fi considerate ca "un
grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord", in conformitate cu prevederile legii 346/2004.
Intreprinderile A si B vor fi considerate legate doar daca acestea actioneaza pe aceeasi piata sau pe piete
adiacente.
Cele 4 situatii mentionate in ghidul solicitantului se refera exclusiv la definitia intreprinderii unice,
conform Regulamentului CE 1407/2013 (de minimis).
Desi, aparent, legaturile dintre firmele ce formeaza o intreprindere unica (din Regulamentul de minimis
nr. 1407/2013) sunt aceleasi cu cele prevazute in Legea 346/2004, tocmai legaturile ce pot fi stabilite
prin intermediul unei persoane fizice/ unui grup de persoane fizice nu se aplica definitiei "intreprinderii
unice".

456 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Va rugam sa considerati includerea pe lista codurilor CAEN a codurilor referitoare la sanatate (i.e:8621- asistenta medicala generala,
8622 asistenta medicala specializata & 8623 stomatologie), intrucat sanatatea este un domeniu strategic, iar neincluderea acesturi Roberto
Patrascoiu
coduri CAEN in lista codurilor eligibile afecteaza negativ acest domeniu si posibilitatile de dezvoltare.

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

457 Evaluare Producti Va rugam sa clarificati metodologia de aplicare si evaluare a indicatorului creșterea productivității muncii, atata vreme cat el este
tehnica si vitatea un raport intre angajati si cifra de afaceri, ceea ce poate duce la situatii contradictorii (e.g micsorarea numarului de angajati pentru
financiara muncii cresterea productivitaii muncii).
Totodata consideram ca acest indicator are o pondere mult prea mare in evaluarea proiectului, intr-un context economic in care
Roberto
niciun investitor privat nu poate garanta pe viitor o situatie complexa precum raportul intre anagajati si cifra de afaceri.
Patrascoiu
Consideram ca indicatorul de nr. minim de persoane angajate este unul mai potrivit (asa cum s-a procedat in perioada 2007-2013),
si evita riscurile de interpretare sau de creare de conditii artificiale.

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

458 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Propunem includerea următoarelor coduri CAEN: 7911 – Activități ale agențiilor turistice; 7912 Activitati ale tur-operatorilor.
Aurelian
Marin, ANAT

459 Eligibilitat Cel putin Înlocuirea/modificarea cerintei de eligibilitate a solicitantului cu privire la vechimea microintreprinderi. Cererea noastra motivata
e
un an
de faptul ca o astfel de conditie ar putea ingreuna sau chiar ingradi accesul multor persoane interesate la accesarea de astfel
solicitant fiscal
fonduri. Multi potentiali beneficiari, asa cum este si cazul subsemnatului, dorim sau vom dori infiintarea unei astfel de
microintrepinderi tocmai fiind atrasi de posibilitatea obtinerii unei fiinantari neramursabile pentru dezvoltarea unei afaceri.
Conditia impusa de catre dumneavoastra nu face decat sa ingreuneze accesare de astfel de fonduri, nefiind o conditie neaparat
utila ori obiectiva in procesul de selectie al beneficiarilor intrucat cu reale eforturi o persoana ce doreste sa acceseze astfel de
fonduri poate prelua prin cesiune o microintreprindere de piata libera, insa in aceste conditii care ar fi scopul acestei cerinte?!
Av. Cristian
Totodata, consideram faptul ca prin inlaturarea cerintei ca microinreprinderea sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 1 ianuarie 2014, s- Murar
ar incuraja infiintarea de noi societati comerciale de catre persoanele atrase de posibilitatea obtinerii unei finantari nerambursabile
pentru dezvoltarea unei afaceri, fapt ce va duce implicit si la dezvoltarea per ansamblu a economiei tarii noastre, acesta fiind si
scopul principal al acestor fonduri. Prin mentinerea acestei cerinte, ca microintreprinderea sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 1
ianuarie 2014, s-ar restrange foarte multa aria persoanelor care ar putea accesa aceste fonduri nerambursabile.

460 Eligibilitat Autorizar Surpriza cea mai mare pe care o face Autoritatea de Management micilor întreprinzători este aceea că modifică criteriile de
e
e cod
eligibilitate existente în ghidul solicitantului aferent exercițiului bugetar 2007 – 2013.
solicitant CAEN
Astfel, deși se specifică că este eligibilă construcția de noi clădiri destinate activităților prevăzute în lista codurilor CAEN eligibile, în
realitate acest lucru nu este adevărat. Prin introducerea obligativității autorizării locului de desfășurare al activității la Registrul
Comerțului, AM POR elimină posibilitatea micilor întreprinzători de a accesa fonduri nerambursabile pentru finanțarea investițiilor
lor. O activitate se autorizează la un punct de lucru abia după ce solicitantul are imobilul intabulat – adică finalizat.
Solicităm modificarea Ghidului Solicitantului astfel încât să fie incluse la finanțare și spațiile noi de producție/servicii, iar
obligativitatea autorizării activității să se realizeze la finalul implementării proiectului de finanțare.

Conditia de eligibilitate referitoare la durata minima de activitate a microintreprinderii a fost stabilita
luand in considerare si obiectivele specifice ale programului pentru aceasta prioritate de investitii.
In acest sens, programul nu se adreseaza antreprenorilor care doresc sa infiinteze intreprinderi "tocmai
fiind atrasi de posibilitatea obtinerii unei finantari nerambursabile", respectiv nu finanteaza crearea de
noi intreprinderi.

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
Marian Voicu, proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
Agenția
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.
Română de
Consultanță

461 Evaluare Concentr POR 2014-2020 încurajează dezvoltarea investițiilor în stațiuni turistice și municipii reședință de județ (zonele urbane cele mai
tehnica si are
dezvoltate)
financiara strategic
a
462 Evaluare Domeniu Dacă dorești să finanțezi o investiție pentru un anumit cod CAEN obții de 2 ori punctaj – punctele 1.1 și 1.2 din Grila de evaluare
tehnica si l de
tehnică și financiară
financiara activitate

463 Evaluare Durabilit Nu există punctaj pentru capacitatea managerială de derulare a unui proiect cu fonduri europene
tehnica si atea
financiara investitie
i
464 Evaluare Durabilit POR 2014-2020 nu duce la crearea de noi locuri de muncă, fiind punctaj doar pentru angajarea de persoane defavorizate.
tehnica si atea
financiara investitie
i

Marian Voicu

Marian Voicu

Marian Voicu

În urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost stabilite criteriile de concentrare strategică a
investițiilor ( IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în
cadrul OT 8 (AP 7) - turism, precum și proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare
urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană- muncipii reședință de județ,
execptând București, Tulcea). Aceste criterii trebuiau transpuse în Grila de evaluare tehnică și financiară.
Chiar daca cele doua subcriterii au in vedere clasa CAEN a investitiei, scopul acestora este de a departaja
proiectele in functie de specific (productie, servicii) pe de o parte si in functie de prioritatea lor la nivel
national/regional.

Tinand cont de gradul redus de complexitate al investitiilor finantabile in cadrul acestei prioritati,
precum si de posibilitatea beneficiarilor de a-si asigura gestionarea proiectului inclusiv prin
externalizarea acestor servicii, nu consideram necesara ori relevanta punctarea cererilor de finantare
prin prisma acestui aspect.
Acest criteriu a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta
finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Marian Voicu

465 Eligibilitat Cel putin Va transmit doua propuneri venite din zona de sanatate/servicii de recuperare medicala, cu rugamintea de a analiza posibilitatea
e
un
preluarii lor.
solicitant angajat Se pot cumula normele de lucru pentru a stabili care este numarul de norme intregi angajate de o companie in determinarea
eligibilitatii acesteia in cadrul acestei prioritati de investitie?

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Roxana
In mod specific:
Poate fi eligibila o microintreprindere care indeplineste conditii de vechime si de activitate desfasurata continuu, dar niciunul dintre Minzatu
angajati nu a avut norma intreaga/8 ore - in acesti ani de activitate? (argumentul fiind ca in acest sector activitatea se bazează mult
de colaborări, dar nici unul nu lucrează 8 ore pe zi, mai ales ca in sănătate exista asa numita 7 ore de munca + 1 ora de studiu)
Poate fi eligibila o societate care are 10 angajati din care 3 au norma intreaga iar restul de 7 au norme partiale/4 h?
466 Depunere
CF
467 Depunere
CF
468 Eligibilitat Cel putin
e
un
solicitant angajat

Am rugamintea sa imi comunicati daca este programat un calendar de lansare al Prioritatii de investitii 2.1 Microintreprinderi: 1.
Cand va aparea forma finala a ghidului ? 2. Cand se va lansa sesiunea de depunere?
Când se lansează ghidul solicitantului pentru P.I 2.2 și de când se preconizează depunerea proiectelor.
În ce măsură am putea aplica cu firma de publicitate și webdesign- dacă îbdeplinim toate celelalte condiții, mai puțin cea care se
referă la un angajat permanent în ultimul an. Avem contracte de prestări servicii cu PFA-uri, dar nu cu angajați.

469 Eligibilitat Rezonabi Lista de echipamente, necesare la dosar, propusă pentru investiții în cadrul proiectului, menționată în Ghid, trebuie să conțină și
e
litatea
ofertele financiare și tehnice din partea furnizorilor?
cheltuieli costurilo
r
470 eligibilitat
e
cheltuieli

Consultanța externă pentru achiziții publice este încadrată, în cadrul liniei bugetare, la categoria Consultanță și expertiză sau la
categoria Asistență tehnică.

Viorel
Tabacaru
Mihai
Baiceanu
Ana Negulescu

Alexandru
Serban

Alexandru
Serban

AMPOR estimeaza publicarea ghidului solicitantului si lansarea apelului de proiecte in primul trimestru al
anului 2016.
AMPOR estimeaza publicarea ghidului solicitantului si lansarea apelului de proiecte in primul trimestru al
anului 2016.
Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Bugetul proiectului trebuie fundamentat, spre exemplu, prin ofertă de preț/ catalog/ website, trimitere
la o analiza, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget.

Serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării
procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie se incadreaza la linia bugetara "Consultanta"

471 Evaluare Producti Productivitatea muncii se poate calcula în mai multe moduri. Care este forma exactă care este luată în considerare în cadrul
tehnica si vitatea procesului de evaluare?
financiara muncii

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Alexandru
Serban

472 Ajutor de Regula Scrisorile de garantare eliberate cu suportul Fondului Național De Garantare a IMM-urilor constituie ajutor de minimis?
minimis de cumul

Atat regimul/ tipul ajutorului primit cat si cuantumul sau trebuie sa fie specificat clar in actul de acordare
Liliana Marian (scrisoarea de garantare, in acest caz).

473 Ajutor de Regula Vă rugăm să confirmați înțelegerea noastră conform căreia companiile X si Y nu se încadrează în categoria întreprinderilor legate
minimis de cumul conform Legii nr. 346/2004
(...)
Va rugam sa ne comunicati raspunsul dvs. referitor la aspectele semnalate anterior avand in vedere prevederile Ghidului
solicitantului pentru submasura 2.1. care precizeaza ca "(...) se vor cumula ajutoare de minimis: primite de toate celelalte
intreprinderi cu care intreprinderea solicitanta formeaza intreprinderea unica (grupul de intreprinderi legate)"

Alexandra
Marcu

474 Eligibilitat Incadrar Suntem o societate ce are sediul social în mediul urban, dar punctul de lucru unde am vrea implementarea unui proiect de
e
e IMM
dezvoltare pe baza achiziției de utilaje este în mediul rural. La ANAF, suntem încă firma mică deoarece în 2013 am avut doar 43
solicitant
salariați. În 2014 și 2015 numărul salariaților depășește 50. Nevoia noastră de dezvoltare a producției este mare și de aceea dorim Marian
să aplicăm pe POR, valoarea proiectelor pe AFIR fiind insuficienta pentru mărimea societății noastre. AM dori să avem posibilitatea Gherasim
de a candida pe POR. Există această posibilitate?

Analizarea legaturilor dintre cele doua intreprinderi nu face obiectul acestei consultari asupra ghidului
specific aferent PI 2.1.A.
Totusi, facem urmatoarele precizari:
1. Regula de cumul a ajutoarelor de minimis are in vedere analizarea intreprinderilor care formeaza o
intreprindere unica, asa cum este ea definita in Regulamentul 1407/2013 (de minimis)
2. Identificarea intreprinderilor legate, conform prevederilor legii 346/2004, are ca scop incadrarea
intreprinderii intr-una din categoriile IMM.
Prioritatea de Investiții 2.1 a sprijină doar microintreprinderi non-agricole (până la 9 angajaţi şi a căror
cifră de afaceri anuală, şi/sau al căror rezultat al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane de euro,
echivalent în lei) din mediul urban. Locul de implementare trebuie să fie în mediul urban. Vă rugăm să
urmăriți publicarea Ghidului specific pe P.I. 2.2 , POR sau consultați site-ul ministerului finanțelor
publice: http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii

475 Eligibilitat Autorizar In conformitate cu Ghidul Solicitantului, aflat inca in dezbatere, am incercat autorizarea activitatii conform cod CAEN, la ONRC
e
e cod
pentru punctul de lucru al societatii, unde avem un teren intravilan. Reprezentantii Registrului Comertului au refuzat autorizarea
solicitant CAEN
activitatii pe motiv ca nu se poate autoriza o activitate pe un teren viran.
Va solicitam luarea de masuri in vederea modificarii Ghidului Solicitantului A 2.1. si activitatile pentru care se solicita finantare
pentru construire(hale de productie, sedii societati, pensiuni, etc), sa poata obtine finantare.
In caz contrar, prin 2.1 A /2015 nu se va putea construi de la zero (0) o investitie!

Serban OPREA Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

476 Eligibilitat Mijloace O societate care realizează activități de construcții și dorește să achiziționeze o pompă pentru betoane dorim să stim dacă este
e
de
eligibilă achiziția doar a pompei de beton sau si a mijlocului de transport pe care vine montată această pompă de la producător, în
cheltuieli transport condițiile în care pompa nu se poate furniza inde pendent de cabina și sasiul pe care este montat/

Muntenescu
Mihai

Intrucat respectiva pompa de beton face parte functional din mijlocul de transport, ea neputand fi
utilizata independent, atunci achizitionarea ei nu este eligibila.

477 Eligibilitat Locul de Pentru Apelul de proiecte 2.1.A/2015 Microîntreprinderi, exista o data estimativa de lansare?
e proiect impleme Deasemeni, pentru regiunea Bucuresti Ilfov se va lansa anul acesta sesiune de depunere proiecte ?
ntare

Irina Magan

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 ar avea
un efect de multiplicare mai mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar. IMM-urile din
regiunea BI vor putea utiliza instrumentul de garantare.

478 Eligibilitat Cel putin “3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu Florin Barbu
e
un
normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare
solicitant angajat O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2015, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014,
să fi avut cel puțin un angajat cu normă întreagă în această perioadă și să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă la data
depunerii cererii de finanțare.
O societate cu activitatea suspendată temporar oricând în perioada 2014-2015 nu este eligibilă.”
Daca o solicitantul a avut 5 angajati cu jumatate de norma pe perioada ultimului an fiscal este eligibil?
479 Evaluare Comple La capitolul 4.1, b din grila ETF, - Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfectionare in ultimii 3 ani,
tehnica si mentarit La ce se refera aici concret,
financiara ate
- a beneficiat de cursuri de perfectionare prin fonduri europene in ultimii 3 ani,
sau
- unii dintre angajati au urmat cursuri de perfectionare in ultimii 3 ani
sau
- toti angajatii firmei trebuie sa fi urmat ursuri de perfectionare in ultimii 3 ani, ca sa putem primii punctajul la acest subpunct ?

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Marius Parjea 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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

480 Evaluare Producti As dori sa fac un proiect pentru achizitia de utilaje in domeniul producerii de materiale plastice, si ma intereseaza din grila tehnica si Marius Parjea Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
tehnica si vitatea financiara cum se calculeaza productivitatea muncii.
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
financiara muncii

481 Evaluare Producti Creșterea productivității muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului.
Marius Parjea Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
tehnica si vitatea
Ce inseamna acest lucru ? Raportat la care productivitate muncii(la care an) trebuie sa creasca la 2 ani dupa finalizarea proiectului
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
financiara muncii ?
Cu cat trebuie sa creasca productivitatea muncii ?
Se considera ca productivitatea muncii, ar trebuii sa creasca cu 50% fata de anul 2014, la doi ani dupa finalizarea implementarii
proiectului ?

482 Evaluare Teme
La capitolul 3.2, a din grila ETF - Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către Marius Parjea Prevederile din Ghidul solicitantului au fost clarificate in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in
tehnica si orizontal persoane cu dizabilităţi.
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.
financiara e
In acest caz, persoane cu dizabilitati pot fi considerate orice persoane care au din nastere o anumita deficienta, sau au suferit un
traumatism si in urma respectivului traumatism, au anumite dizabilitati:
ex: - au suferit o amputatie la unele membre, sau
- si-au pierdut o ureche intr-un accident, sau
- au o deficienta de auz din nastere si utilizeaza aparat auditiv ?
Exemplele de mai sus sunt valide, pentru acest criteriu de punctare ?
483 Evaluare Teme
La capitolul 3.1, a din grila ETF - Utilizarea surselor regenerabile de energie, pt punctarea acestui criteriu, daca se va mentiona ca
Marius Parjea Achiziția panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie trebuie să se regăsească în planul de
tehnica si orizontal prin prin proiect se achizitioneaza panouri fotovoltaice pentru producerea de energie pt consumul propriu, se va lua in considerare
afaceri, bugetul proiectului, planul de achiziții. Realizarea acestei activitati va face inclusiv obiectul
financiara e
si puncta acest criteriu ?
monitorizarii proiectului.

484 Eligibilitat Investitii Vă rog să ne clarificați niște aspecte referitoare la eligibilitatea unui proiect pe acest domeniu de intervenție.
Nyéki Éva
e proiect eligibile În perioada 2007-2013 am implementat un proiect prin care am construit un complex turistic-balnear pe Axa prioritară 5 destinată
turismului. În perioada 2014-2020 pe POR nu mai avem posibilitate ca antreprenor să dezvoltăm investiția, pe turism fiind eligibili
doar autoritățile publice conform noului program publicat. Singura posibilitate de dezvoltare devine această intervenție. Datorită
popularității în regiune a obiectivului realizat a devenit absolut necesară extinderea acestuia, prin crearea de noi spații de recreere
sau sportive. Prin proiectul implementat am construit acest complex cu bazine exterioare, interioare, tobogane etc.
Întrebările noastre legate de o posibilă dezvoltare în continuare a complexului prin POR sunt următoarele:
1. Putem accesa fond pe 2.1. pentru construirea unui nou tobogan - constructiv diferit de cei construiți prin proiectul implementat
anterior - pe același imobil?
2. Putem accesa fond pe 2.1. pentru construirea unui nou tobogan - constructiv diferit de cei construiți prin proiectul implementat pe un teren învecinat care nu era obiectul primei investiții?
3. Putem accesa fond pe 2.1. pentru achiziționarea unui bun recreațional sau echipament sportiv diferit de cei realizați prin
proiectul anterior, dar pe același imobil - teren?

1., 2., 3. Da, cu conditia respectarii celorlalte conditii de eligibilitate.

485 Ajutor de Regula In 2011 am semnat un contract de finanatre nerambursabila prin programul POR 2007-2013. Cand putem aplica pentru un alt
minimis de cumul program , ce suma putem solicita maxim? Putem aplica pentru un proiect prin programul POR 2014-2020?

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) este de 200.000 de euro. Puteti solicita
oricand, in cadrul oricarui program alte ajutoare de minimis, in conditiile in care plafonul de minimis nu
este atins, luand in calcul ajutoarele primite in perioada de trei ani fiscali mentionata mai sus.
In cazul in care solicitati ajutor de minimis in cursul anului 2016, nu se va mai lua in calcul si ajutorul
primit in anul 2011 (intrucat acesta nu se mai incadreaza in perioada de 3 ani fiscali consecutivi - 2014,
2015, 2016).

Raluca
Barbuleanu

486 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Daca am vrea sa accesam o finantare nerambursabila pentru edificarea unui centru de afaceri - sediu birouri ( beneficiar fiind o
Raluca
societate care nu a mai semnat niciun contract de finantare), ce valoare putem accesa , care este cota nerambursabila si pe cea axa Barbuleanu
prioritara in progamul POR 2014-2020?

Tipul de investitie propus nu este eligibil in cadrul POR 2014-2020.
Prin POR 2014-2020 - prioritatea de investitii 2.1., poate fi sprijinita crearea/ dezvoltarea de incubatoare
si acceleratoare de afaceri.

487 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Daca un SRL care nu a avut activitate in 2014 achizitioneaza un ONG sau Asociatie (club sportiv) si o include in SRL, se pot lua ca si
valabile documentele clubului care a avut activitate in 2014? Clubul trece 100% in firma . Firma doreste sa desfasoare activitati de
natura sportiva si isi va adauga la codurile CAEN si cel corespunzator astfel incat sa fie eligibil.

Strengar
Andrei

Nu. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a
înregistrat profit din exploatare (>0) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. O întreprindere
care depune cererea de finanţare în cursul anului 2016, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1
ianuarie 2015 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015.

488 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

În cadrul codului CAEN 3091 se pot finanța ateliere care customizează motociclete

Vladimir
Antonescu

Această clasă include:
-fabricarea de motociclete, motorete şi biciclete echipate cu motor
-fabricarea de motoare pentru motociclete
-fabricarea de ataşe de motocicletă
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru motociclete

489 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

O societate comerciale care are ca obiectiv de activitate servicii medicale și care deține și o clinică particulară în zona urbană,
dorește să aplice pentru obținerea de fonduri nerambursabile în vederea achiziționării de aparatură medicală și înființării unui
laborator de radiologie. Este eligibil si pe ce axa?

Doina Luca

Activităţile laboratoarelor medicale, inclusiv laboratoare de radiologie şi alte centre de diagnostic
similare sunt cuprinse în clasa CAEN 8690 ”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană”. Această clasă
este eligibila doar in masura in care investitia este localizata intr-o statiune balneoclimaterica.

490 Eligibilitat
e
cheltuieli

Pentru o pensiune existentă dacă vrem să înlocuim ușile, ferestrele, televizorele și programul de accest/gestiune clienți-aceste
activități, achiziți saună, achiziție bicicletă, sun eligibile?

491 Implemen Cereri de După semnarea contractului de finanțar, suma contractată va fi virată pe contul beneficiarului sau numai după efectuarea plăților
tare
plata
492 Eligibilitat TVA
Tva-ul este eligibil?
e
cheltuieli

Szilagyi
Nandor

Szilagyi
Nandor
Szilagyi
Nandor

Tipurile de investiții finanțate prin P.I. 2.1 a sunt lucrări de construire/ extindere/ modernizare a
spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale
aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică,
PSI); achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
Suma contractată nu va fi virată in contul dvs. Acordarea finanțării are la bază mecanismul rambursării
cheltuielilor efectuate de către beneficiar.
Este eligibila doar TVA nedeductibilă, potrivit legii.
Prevederile referitoare la valoarea eligibila minima si maxima a proiectului vor fi clarificate in varianta
finala a ghidului solicitantului.

493 Eligibilitat Forme
e
de
solicitant constitui
re

Va rugam sa ne spuneti daca o intreprindere de tip P.F.A. (persoana fizica autorizata) care are 1 angajat, sub 2.000.000 euro cifra de Ovidiu Goga
afaceri si sub 2.000.000 euro active totale nete (indeplineste toate criteriile pentru a fi incadrata in categoria microintreprinderilor,
doar ca nu este S.R.L., S.A., cooperativa etc., ci este P.F.A.) este considerata microintreprindere in acceptiunea prevederilor ghidului
solicitantului pentru linia de finantare POR PI 2.1.A.

Solicitantul eligibil este societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în categoria
microîntreprinderilor

494 Eligibilitat
e
solicitant

Prin care linii de finantare din POR 2014-2020 (prioritati de investitii) se vor acorda finantari nerambursabile pentru activitati
desfasurate de microintreprinderi, intreprinderi mici si intreprinderi mijlocii cu capital integral privat.

Ovidiu Goga

IMM-urile sunt solicitanti eligibili in toate apelurile de proiecte organizate in cadrul axei prioritare 2 a
POR 2014-2020.

495 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Care sunt activitatile care vor primi finantare nerambursabila dintre cele mentionate la punctul anterior (cu ce coduri CAEN?) Mai
precis, va fi eligibil codul CAEB: 8610, 8621, 8622, 8623?

Ovidiu Goga

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

496 Depunere Anexe
CF

Referitor la documentele privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/de Andreea
comodat/închiriere (pentru proiectele exclusiv de servicii/dotări și lucrări de construcţie care nu necesită autorizaţie de construire) TURCITU
In ghidul general la sectiunea 7.1.4.2.1 La depunerea cererii de finantare se mentioneaza "Documentele de mai sus vor fi însotițe de (FIEROIU)
documente cadastrale care să ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept"
In cadrul ghidului specific nu se face aceasta mentiune.

Prevederile din ghidul specific au fost revizuite.
Prevederile ghidului general pot fi detaliate/ completate/ modificate prin ghidurile specifice apelurilor de
proiecte.

Intrebarea 1: Documentele mentionate mai sus trebuie insotite de documente cadastrale?
Intrebarea 2: Trebuie respectate conditiile din ghidul specific sau si cele din ghidul general?
497 Eligibilitat Contribu 2. Pagina 5 – 1.7 Rata de cofinanţare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte
e
tie
Propunem modificarea ratei de finanţare de „maximum 100% din valoarea eligibilă a investiţiei” la „maximum 90% din valoarea
solicitant proprie eligibilă a investiţiei”.

Propunerea de a introduce obligativitatea unei contribuții proprii a solicitanților la valoarea eligibilă a
proiectelor a fost discutată în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional,
însă a fost respinsă.

498 Evaluare Producti Trebuie avut in vedere ca doar in cadrul Prioritatii de investitii 2.2., cf. POR 2014-2020 aprobat, se mentioneaza ca Productivitatea
tehnica si vitatea muncii va fi calculata ca raportul dintre Cifra de Afaceri si nr. de salariati. Putand fi identificata si in cadrul tabelului 3.2. Indicatori
financiara muncii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific.
Insa, conform Tabelului 3.1. Indicatori de rezultat specifici programului pentru P.I. 2.1. apare ca si indicator : Rata de supravietuire a
microintreprinderilor la 3 ani de la infiintare.
De asemenea, cf. Ghidului General, pagina 34 - se defineste Calitatea maturitatea si sustenabilitatea proiectului cu mentiunea ca
va exista o detaliere in ghidurile specifice. In ceea ce priveste criteriul 2 din Grila de evaluare tehnica si financiara din ghidul
specific 2.1 consideram ca nerelevante cel putin subcriteriile 2.1 si 2.3. Calitatea,maturitatea si sustenabilitatea proiectului,criteriu
definit in ghidul general prevedea si acordarea de puncte suplimentara pt proiectele aflate intr-un stadiu mai avansat de pregatire.
Astfel in Anexa 4 a G.S 2.1. nu se precizeaza nimic referitor punctarea suplimentara a proiectelor aflate intr-un stadiu mai avansat
de pregatire ( cf ghidul general ).

Acest criteriu de evaluare a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

499 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Referitor la AP 2 in ceea ce priveste competitivitatea IMM, la codul CAEN 8690 - alte activitati referitoare la sanatatea umana poate Florin George
fi luata in considerare si reeducarea vestibulara (ameliorarea calitatii vietii varstinicilor)?
Domuta
De asemenea mentionez ca nu se regaseste codul caen 8622 - activitati de asistenta medicala specializata, mai precis nu se
regaseste deloc nici un cod caen referitor la sanatatea umana in afara de cel mentionat mai sus (8690)!!!

Aceasta clasa include: -activitati referitoare la sanatatea umana, ce nu sunt efectuate in spitale sau de
catre medici sau dentisti cum sunt: -activitati ale infirmierelor, moaselor, fizioterapeutilor sau a altor
paramedici in domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei,
homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc. Aceste activitati pot fi efectuate in clinici medicale, de tipul
celor atasate intreprinderilor, scolilor, azilelor de batrani, sindicatelor si confederatiilor sindicale si in
centre de sanatate, altele decat spitalele, precum si in cabinete particulare sau la domiciliul pacientilor.
Aceasta clasa include de asemenea: -activitati ale personalului paramedical stomatologic cum sunt
specialistii in terapie dentara, infirmiere dentare din scoli si personalul paramedical de igiena dentara,
care pot activa independent de medicul stomatolog, dar sunt periodic supravegheati de catre acesta activitati ale laboratoarelor medicale cum ar fi: -laboratoare de radiologie si alte centre de diagnostic
similare -laboratoare de analiza sangelui -activitati ale bancilor de sange, bancilor de sperma, bancilor de
organe pentru transplant etc. -transportul pacientilor, cu ambulanta, inclusiv avioane. Aceste servicii
sunt asigurate adesea in timpul urgentelor medicale. Aceasta clasa exclude: -fabricarea de dinti artificiali,
proteze si dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, vezi 3250 -transferul pacientilor, fara
echipament de salvare sau personal medical, vezi diviziunile 49, 50, 51 -analizele de laborator altele
decat cele medicale, vezi 7120 -activitati de testare in domeniul igienei alimentare, vezi 7120 -activitati
de asistenta spitaliceasca, vezi 8610 -activitati de asistenta medicala si stomatologica, vezi 862 -activitati
ale centrelor de ingrijire medicala la domiciliu, vezi 8710
Clasa 8690 este eligibila doar in masura in care investitia este localizata intr-o statiune balneoclimaterica.

500 Eligibilitat Cel putin conditia IMM-ul sa fi avut cel putin un angajat cu norma intrega in perioada premergatoare depunerii cererii de finantare este
e
un
disciminatorie.
solicitant angajat

Florin George
Domuta

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

501 Eligibilitat Cel putin Conditia IMM-ul sa fi avut cel putin un angajat cu norma intregae
un
acesta trebuie sa fi fost angajat pe toata perioada anului sau doar pentru cateva luni si care este documentul care va fi solicitat
solicitant angajat pentru a dovedi acest element?

Alexandra
Teodorescu

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

502 Depunere Anexe
CF

Alexandra
Teodorescu

Dovada platii obligatiilor catre bugetul de stat va fi facuta in etapa precontractuala. Totusi, subliniem
faptul ca acest aspect este inclus in declaratia de eligibilitate, intocmita la depunerea cererii de finantare.

Dovada platii obligatiilor catre bugetul de stat trebuie facuta in momentul aplicarii pentru finantare sau in momentul contractarii?

503 Eligibilitat Autorizar Am incercat autorizarea activitatii conform cod CAEN, la ONRC pentru punctul de lucru al societatii, unde avem un teren intravilan. Veronica
e
e cod
Reprezentantii Registrului Comertului au refuzat autorizarea activitatii pe motiv ca nu se poate autoriza o activitate pe un teren
Oprea
solicitant CAEN
viran - fara constructie.

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

504 Eligibilitat Locul de Firmele din municipiile Bucuresti si Tulcea sunt eligibile?
e proiect impleme
ntare

Vlad
Munteanu

505 Eligibilitat Locul de
e proiect impleme
ntare
506 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Stroe Dinu

Urmare a finalizarii evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor in
perioada 2014-2020, alocarea financiara dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov va fi utilizata printr-un
instrument financiar, in cadrul prioritatii 2.2.
Pentru ITI Delta Dunarii (inclusiv Tulcea) va fi organizat un apel de proiecte dedicat.
Punctul de lucru in care se va realiza investitia trebuie sa fie in mediul urban. Nu exista conditii de
eligibilitate referitoare la localizarea sediului social al microintreprinderii.

Detin o firma infiintata in 2010, avand cod CAEN eligibil pentru masura 2.1, profit si salariati, dar avand sediul in acest moment in
mediul rural, daca activitatea se muta in mediul urban cu sediul social si punctul de lucru, sunt eligibil?

Sunt medic stomatolog si detin un cabinet medical privat in mediul urban. Am consultat Ghidurile publicate, in special ghidul pentru Ionela Cimpan
axa 2.1.A si am observat ca codul meu Caen nu se afla pe lista codurilor eligibile, dar domeniul sanatate apare in Strategia Nationala
pentru Competitivitate. Pot sa obtin fonduri europene prin Programul Operational Regional? Exista o alta axa pentru special
medici? Sau va fi pentru o alta sesiune?

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.
POR mai finanţează o axă prioritară destinată sistemului public de sănătate.

507 Eligibilitat Cel putin "Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu
e
un
normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare".
solicitant angajat Va rugam sa ne precizati daca aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul a doi angajati cu norma partiala (50%) in 2014?

Madalin Ionita Da. Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens,
vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.

508 Depunere
CF
509 Depunere
CF

Mioara Sapasu Lansarea primului apel de proiecte in cadrul AP 2 - PI 2.1.A - Microintreprinderi este planificata pentru
primul trimestru al anului 2016
Mioara Sapasu Lansarea primului apel de proiecte in cadrul AP 2 - PI 2.2 este planificata pentru primul trimestru al
anului 2016

Cand este planificata lansarea primului apel in cadrul AP 2 - PI 2.1?
Daca este planificata lansarea primului apel in cadrul AP 2 - PI 2.2 pana la sfarsitul anului 2015?

510 Depunere
Cand va fi disponibil un calendar al lansarii apelurilor de proiecte in cadrul POR 2014-2020?
Mioara Sapasu AMPOR intentioneaza publicarea unui calendar al lansarii apelurilor de proiecte in cursul lunii ianuarie
CF
2016.
511 Eligibilitat Mijloace Se pot obtine fonduri europene pentru achizitionarea unui camion de mare tonaj sau cap tractor nou cu care sa efectuam nu numai Adriana Tudor In conformitate cu Regulamentul CE 1407/2013 (de minimis), art. 3 (2), ajutorul de minimis nu poate fi
e
de
transport rutier de marfuri intern ci si international?
utilizat pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
cheltuieli transport
În conformitate cu art. 13, lit. h) din Hotararea 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, sunt cheltuieli neeligibile toate cheltuielile excluse de la
finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. e) din Hotararea nr. 399/2015, corespunzător specificului programului şi particularităţilor
operaţiunilor.
In cadrul acestui apel de proiecte, cheltuiala cu achizitionarea mijloacelor de transport nu este
considerata eligibila.
512 Eligibilitat Incadrar O intreprindere de tip PFA care are un angajat, sub 2.000.000 euro cifra de afaceri si sub 2.000.000 euro active totale nete, este
Ovidiu Goga
Conform variantei publicate a ghidului solicitantului, un solicitant PFA nu este eligibil in cadrul PI 2.1.A,
e
e IMM
considerata microintreprindere in acceptiunea prevederilor ghidului solicitantului pentru linia de finantare POR PI 2.1.A?
chiar daca acesta poate fi incadrat in categoria microintreprinderilor, conform Legii 346/2004.
solicitant
513 Eligibilitat Incadrar O firma are in 2013 - 9 angajati, in 2014 - 10 angajati iar acum in 2015 are 9 angajati. Conform Legii IMM-urilor, o firma trece in
e
e IMM
categoria firmelor mici in momentul in care indeplineste 2 ani consecutiv conditiile de firma mica.
solicitant
Ce documente aveti nevoie sa prezentam pentru a demonstra neindeplinirea criteriului de 2 ani consecutivi?

Alina Matei

Informatiile necesare in acest sens se regasesc in situatiile financiare ale solicitantului.

514 Evaluare Comple Criteriu - Proiectul este complementar altui proiect/ altor proiecte realizate de catre solicitant din alte surse de finantare.
tehnica si mentarit Ce reprezinta alte surse de finantare?
financiara ate

Alina Matei

Acest criteriu a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta
finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

515 Evaluare Teme
Criteriu - Minimizarea la sursa a deseurilor generate. Colectarea selectiva si cresterea gradului de recuperare si reciclare a
tehnica si orizontal deseurilor.
financiara e
In cazul in care solicitantul are deja contract de colectare si reciclare a deseurilor, iar prin proiect nu se achizitioneaza ceva care sa
creasca gradul deja ridicat de colectare a deseurilor, atunci cum se va considera acest criteriu: indeplinit sau nu?

Alina Matei

Pentru acest subcriteiriu vor fi analizate si punctate acele masuri implementate in cadrul proiectului
propus spre finantare.

516 Evaluare Teme
Criteriu - Angajarea de persoane din categorii defavorizate
tehnica si orizontal Ce categorii defavorizate aveti in vedere?
financiara e

Alina Matei

Ghidul solicitantului a fost completat cu detalii in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta
finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

517 Eligibilitat Investitii O microintreprindere doreste sa infiinteze o unitate de depozitare cereale, dedicata prestarii de servicii catre terti (uscare,
e proiect eligibile depozitare, aerare, incarcare in camioane/big bag). O astfel de activitate este eligibila?

Vlad Bardaus

Da

518 Eligibilitat Profit
e
solicitant

Alin Olariu

Nu, ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens.

IMM-urile aflate pe pierdere in anul fiscal incheiat reprezinta solicitanti eligibili?

519 Eligibilitat Cel putin Va rog sa clarificat daca o firma este eligibila in urmatoarele situatii:
Marius Sorin
e
un
- a avut in anul 2014 mai multi angajati cu norma partiala si conform bilantului a avut un numar mediu de salariati mai mare decat 1 Tuca
solicitant angajat - a avut in anul 2014 mai multi angajati cu norma partiala, iar unul dintre angajati a avut contract cu norma intreaga incepand cu
jumatatea anului 2014
Cu ce documente se va face verificarea acestui criteriu?
520 Depunere
Va rugam sa ne comunicati daca este luata o decizie privind publicarea ghidului definitiv pentru masura 2.1 si data la care se va
CF
lansa sesiunea de proiecte in cadrul acestei masuri
521 Eligibilitat Incadrar In bilantul contabil al anului 2014, societatea figureaza cu
e
e IMM
nr mediu de salariati la 31.12.2013 = 10
solicitant
nr mediu de salariati la 31.12.2014 = 10
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei
la 31.12.2013 = 9
la 31.12.2013 = 9
Societatea mai poate fi considerata microintreprindere?

Conditia de eligibilitate in discutie a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor
fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.

Petre Puscasu Lansarea primului apel de proiecte in cadrul AP 2 - PI 2.1.A - Microintreprinderi este planificata pentru
primul trimestru al anului 2016
George
Pentru verificarea incadrarii in pragurile aferente categoriilor IMM, se ia in calcul numarul mediu de
Mardare
salariati, nu cel efectiv inregistrat.
Astfel, dini datele prezentate, rezulta ca societatea nu se mai incadreaza in categoria
microintreprinderilor.

522 Evaluare Teme
Va rugam sa ne ajutati cu o definitie clara a "persoanelor defavorizate"
tehnica si orizontal
financiara e

Adina Ignea

Ghidul solicitantului va fi completat in acest sens. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a
ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

523 Eligibilitat Cel putin Care sunt documentele obligatorii care dovedesc ca intreprinderea solicitanta a avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe/in
e
un
perioada unui an fiscal integral?
solicitant angajat

Dan Nemesh

Conditia de eligibilitate in discutie a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor
fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.

524 Evaluare Producti Cum se va raporta indicatorul referitor la cresterea productivitatii muncii?
tehnica si vitatea
financiara muncii

Elena Simona
Dragusanu

Criteriul in discutie a fost revizuit. Noile prevederi vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce
va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

525 Eligibilitat
e
solicitant

Un solicitant privat se considera intreprindere in dificultate daca, din bilantul anului 2014, reiese ca activul net este negativ insa, in
scadere fata de bilantul anului 2013 (activul net a scazut de la -112.000 lei la -85.000 lei)

Monica
Cojocaru

În conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate (JO C 242/01.10.2004), o întreprindere poate să fie considerată în
dificultate, în special în cazul în care sunt prezente simptomele obişnuite ale unei întreprinderi aflate în
dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea inventarelor pe stocuri,
supra-capacitate, flux de capital în declin, îndatorare crescută, creşterea comisioanelor financiare şi
scăderea sau dispariţia valorii activului net.

526 Eligibilitat
e
solicitant

Sunt eligibile structurile provizorii construite pe un teren asupra caruia avem drept de folosinta (i.e. chirie)

Roberto
Patrascoiu

Ghidul solicitantului va fi completat cu informatii clarficatoare in acest sens. Noile prevederi vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

527 Ajutor de Regula Vă rugăm să ne precizați dacă o firmă care a semnat contractul de finanțare pe POR 4.3 în 11.05.2012, cu valoarea AFN-ului de
minimis de cumul 200.000 euro și ultima plată a fost rambursată în 02.05. 2013, poate accesa Axa 2.1.A/2015?

Raluca Lazea

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) este de 200.000 de euro. Puteti solicita
oricand, in cadrul oricarui program alte ajutoare de minimis, in conditiile in care plafonul de minimis nu
este atins, luand in calcul ajutoarele primite in perioada de trei ani fiscali mentionata mai sus. In cazul in
care solicitati ajutor de minimis in cursul anului 2016, nu se va mai lua in calcul si ajutorul primit in anul
2012 (intrucat acesta nu se mai incadreaza in perioada de 3 ani fiscali consecutivi - 2014, 2015, 2016). Nu
este relevanta data la care fondurile au fost rambursate, ci data semnarii (intrarii in vigoare) a
contractului de finantare.

528 Implemen
tare

Va rog sa-mi comunicati modalitatea de derulare a achizitiilor pentru atribuirea contractelor de servicii, lucrari, furnizare in cazul
beneficiarilor privati deoarece pana in acest moment nu exista informatii publice referitoare la acest aspect.
Atribuirea unui contract de achizitie pentru beneficiari privati la pachet (consultanta, proiectare, executie) contribuie la realizarea
criteriului privind maturitatea proiectului depus spre finantare?

Alina Stoica

Ghidul solicitantul in forma finala va contine clarificari in legatura cu procedura de derulare a achizitiilor
pentru atribuirea contractelor de servicii, lucrari si furnizare.
Grila de evaluare nu contine subcriterii de apreciere a maturitatii proiectelor propuse in cadrul PI 2.1. Microintreprinderi

529 Implemen
tare
530 Eligibilitat
e
solicitant

Cum se desfasoara procedurile de achizitie pentru atribuirea contractelor de servicii, lucrari, furnizare?

Alexandra
Bondrea
Este eligibila o societate care a desfasurat o activitate economica intreg anul fiscal 2014 si care doreste sa isi diversifice activitatea, Alexandru
respectiv sa realizeze o investitie noua pe alt cod CAEN decat cel aferent activitatii din trecut?
Dragomir

Ghidul solicitantul in forma finala va contine clarificari in legatura cu procedura de derulare a achizitiilor
pentru atribuirea contractelor de servicii, lucrari si furnizare.
Da

531 Eligibilitat
e
solicitant

Este eligibila o societate care a desfasurat o activitate economica intreg anul fiscal 2014 si care si-a diversificat activitatea pe
parcursul anului 2015, urmand sa realizeze o investitie de modernizare prin proiect pe codul CAEN autorizat in cursul anului 2015?

Alexandru
Dragomir

Da

532 Eligibilitat Autorizar Este eligibila o constructie noua tinand cont de faptul ca in cadrul ghidului consultativ este obligatoriu ca la depunerea proiectului
e
e cod
codul CAEN vizat de investitie sa fie autorizat la locul de implementare al proiectului?
solicitant CAEN

Alexandru
Dragomir

Ghidul solicitantului a fost revizuit in acest sens. In cazul unei cereri de finanțare care presupune
înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să
aibă deja înscrisă în statultul societății, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul
proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantului se va
angaja (prin declarația de angajament ) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze
clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

533 Eligibilitat Investitii Este eligibila investitia intr-o constructie iar echipamentele/dotarile necesare desfasurarii activitatii, o parte sa existe deja in
e proiect eligibile patrimoniul societatii, iar o parte sa fie achizitionate de solicitant ca si cheltuiala neeligibila prin proiect (second-hand)?

Alexandru
Dragomir

534 Evaluare Producti Cum se verifica punctajul aferent Anexei 4 - Grila de evaluare tehnica si financiara pct. 2.1., in situatia in care veniturile inregistrate Alexandru
tehnica si vitatea anului anterior depunerii cererii de finantare au fost obtinute din alta activitate decat cea vizata prin proiect?
Dragomir
financiara muncii

535 eligibilitat
e
cheltuieli

Da

Acest criteriu a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in varianta
finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Va rog sa imi comunicati daca un Cabinet de avocat, legal constituit si membru UNBR, poate presta urmatoarele servicii:
- consultanta in vederea intocmirii cererii de finantare
- elaborare SF
- elaborare dosar aferent cererii de finantare, plan de marketing, management de proiect etc
Va rugam sa ne comunicati daca aceste servicii presatate de catre Cabinet Avocat sunt considerate eligibile in cadrul proiectelor.

Avo Consulting Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului sunt detaliate in cadrul ghidului
solicitantului.
Atribuirea contractelor de lucrari, furnizare si prestare servicii (inclusiv servicii de consultanta) se supun
reglementarilor prevazute in normele legale in vigoare.

536 PI 2.2

PI 2.2

Care este data la care va fi publicat ghidul specific pentru 2.2. si care este data estimata de lansare a primului apel de proiecte.
Care este rata de cofinantare pentru proiectele ce se vor implementa in cadrul acestei prioritati de investitii
Cheltuielile cu coonsultanta sunt eligibile?

Irina Ioana

Conditiile de acordare a finantarii in cadrul Prioritatii de investitii 2.2. vor fi detaliate in cadrul ghidului
specific aferent, ce urmeaza a fi publicat spre consultare publica in perioada imediat urmatoare.

537 PI 2.2

PI 2.2

Detin o tipografie (intreprindere mica) in judetul Iasi si as dori sa obtin fonduri nerambursabile prin POR axa 2.2.
Codul CAEN aferent activitatii mele este 1812 si nu apare pe lista domeniilor de activitate eligibile din Strategia Nationala de
Competitivitate, insa in aceasta lista apar doar codurile CAEN din clasa 581 pentru editare. Va rog sa luati in considerare faptul ca
tipografiile au nevoie de finantare pe activitatea de tiparire si mai putin pentru cea de editare.

Ionela Cimpan Conditiile de acordare a finantarii in cadrul Prioritatii de investitii 2.2. vor fi detaliate in cadrul ghidului
specific aferent, ce urmeaza a fi publicat spre consultare publica in perioada imediat urmatoare.

538 PI 2.2

PI 2.2

Va rugam sa considerati includerea codului CAEN 1812 in lista codurilor eligibile pentru axa 2.2

Valeriu Berzoi Conditiile de acordare a finantarii in cadrul Prioritatii de investitii 2.2. vor fi detaliate in cadrul ghidului
specific aferent, ce urmeaza a fi publicat spre consultare publica in perioada imediat urmatoare.

539 Eligibilitat Cel putin In situatia obligativitatii conditiei de eligibilitate referitoare la existenta unui angajat cu norma intreaga pe ultimul exercitiu
Sergiu Luca
e
un
financiar, este eligibil pentru a depune un proiect un SRL care detine 4 angajati cu part-time in cadrul societatii atat in prezent cat si
solicitant angajat pe exercitiul financiar 2014?

Da, conditia de eligibilitate in discutie a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens,
vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.

540 Ajutor de Incadrar Cum este privita o intreprindere inregistrata in Romania al carei actionar majoritar (sau unic) este o firma inregistrata in alta tara a
minimis e IMM
Uniunii Europene. Cele doua intreprinderi se considera legate sau se analizeaza strict intreprinderea inregistrata in Romania?

Luminita
Stratone

Cele 2 intreprinderi sunt considerate legate.
Nu are relevanta in ce tara sunt inregistrate intreprinderile.

541 Depunere
CF
542 Eligibilitat Forme
e
de
solicitant constitui
re
543 Eligibilitat Contribu
e
tie
solicitant proprie

Paula Stan

Lansarea primului apel de proiecte in cadrul AP 2 - PI 2.1.A - Microintreprinderi este planificata pentru
primul trimestru al anului 2016
Da.

Cand va fi facut public in forma finala Ghidul solicitantului?
SRL-D sunt eligibile in cadrul axcei 2.1 microintreprinderi?

Nancu
Business
Consulting SRLD
Pentru prioritatea de investitii 2.1. - microintreprinderi din cadrul POR 2014-2020, beneficiarul trebuie sa asigure un anumit procent Adelina Pafitis Nu. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a
pentru cofinantare?
investiției, in limita de minimis - valoarea maximă a ajutorului 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) este de 200.000 de euro.

544 Eligibilitat Cel putin In cazul in care o microintreprindere are, timp de trei luni calendaristice, 4 angajati cu norma intreaga, se considera indeplinita
e
un
conditia de un angajat cu norma intreaga pe durata anului fiscal?
solicitant angajat

Ioana Neagu

Da, conditia de eligibilitate in discutie a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens,
vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.

545 Eligibilitat Incadrar Firmele denumite mai jos UT si respectiv K, indeplinesc conditia de eligibilitate in calitate de IMM-uri pentru accesare fonduri
e
e IMM
europene, in cazul in care:
solicitant
Firma UT - investitie cod CAEN 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
Firma K - investitie cod CAEN 1721 - Fabricarea hartiei..., 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

Lucian Mihail

Din datele furnizate, reies urmatoarele (pentru usurinta calculelor, au fost omise datele referitoare la
cifra de afaceri):
1. UT si PJ sunt considerate intreprinderi partenere, astfel incat, pentru verificarea incadrarii UT in
categoria IMM, la numarul de angajati ai UT (37) se vor cumula 49% din numarul de angajati ai PJ.
Rezulta faptul ca UT nu se poate incadra in categoria IMM, fiind considerata intreprindere mare.

UT: asociati Persoana fizica PF 51%, persoana juridica straina PJ 49%
UT - nr. angajati 2014=37, 2013=37
PJ straina - Nr. de angajati 2014=2122, 2013=2137

2. Pentru stabilirea eventualelor legaturi intre UT si K, informatiile furnizate nu sunt suficiente. Prin
intermediul persoanei fizice PF (care detine peste 50% din partile sociale ale ambelor intreprinderi), se
poate stabili ca UT si K sunt legate, daca ele actioneaza pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente.
In acest sens, nu sunt relevante informatiile despre domeniul in care urmeaza a fi propuse investitiile, ci
despre piata pe care intreprinderile actioneaza.

K - asociat unic PF de mai sus
K - 1 angajat

546 Eligibilitat Cel putin Propunere privind reanalizarea conditiei de eligibilitate referitoare la existenta a cel putin unui angajat cu norma intreaga pe
e
un
perioada anului fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
solicitant angajat

Daniela
Bazarea

Conditia de eligibilitate in discutie a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor
fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie
2016.

547 Eligibilitat Incadrar Beneficiarul are un actionar cu o pondere de 60% persoana juridica si 40% persoana fizica - poate accesa/aplica?
e
e IMM
solicitant

Andreea
Nitulescu

Da. Totusi, legaturile dintre firma solicitanta si alte firme se vor lua in calcul la incadrarea societatii in
categoria microintreprinderilor. Din datele furnizate, potentialul solicitant este considerat legat de
persoana juridica mentionata. Astfel, la datele solicitantului (numar mediu de salariati, cifra de afaceri)
se vor adauga in totalitate datele persoanei juridice de care este legata si abia apoi se va verifica
incadrarea in pragurile aferente categoriei microintreprinderilor (conform Legii 346/2004).

548 Eligibilitat Locul de
e proiect impleme
ntare
549 Depunere
CF
550 Depunere
CF
551 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Sediul firmei trebuie sa fie in acelasi oras cu investitia propusa prin proiect?

Andreea
Nitulescu

Nu.

Cand urmeaza sa se deschida programul POR 2.1.?

Andreea
Nitulescu
Andreea
Nitulescu
Andreea
Nitulescu

In primul trimestru al anului 2016.

552 Eligibilitat Investitii Daca constructia hotelului a fost demarata si oprita din varii motive, poate sa solicite prin proiect constructia si finalizarea acesteia
e proiect eligibile efectiva, avand in vedere ca vorbim doar de scheletul cladirii?

Andreea
Nitulescu

Nu.

553 Eligibilitat Cel putin Este eligibila microintreprinderea cu [numarul mediu de salariati 1 in 2013 si 2014]?
e
un
solicitant angajat

Petru Dram

Da.

554 Eligibilitat Locul de
e proiect impleme
ntare
555 Eligibilitat Incadrar
e
e IMM
solicitant

Petru Dram

Da.

Ghidul solicitantului se mai modifica la lansarea cererii de proiecte si lista codurilor CAEN eligibile?
Codul CAEN eligibil poate sa fie si secundar in cadrul societatii aplicante?

O microintreprindere cu sediul social in mediul rural, dar cu punct de lucru/sediu secundar in mediul urban unde doreste sa
implementeze un proiect pe CAEN elegibil conform Anexa 2, este eligibila?

Da.
Da.

Este eligibil un IMM infiintat cu actionariat 100% format dintr-o institutie publica (de exemplu un minister) sua mixt (atat privat cat Alina Nichitean Daca institutia publica detine 25% sau mai mult din partile sociale/ actiunile societatii solicitante, atunci
si public)?
aceasta nu se mai incadreaza in categoria IMM, fiind considerata intreprindere mare, conform Legii
346/2004.

556 Implemen Contribu La pct. 1.6. din ghid - indicatorii de proiect fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei propuse prin proiect
tare
tie
si se refera la:
proprie contributia proprie a solicitantuluila valoarea eligibila a proiectului.
557 Implemen Producti La pct. 1.6. din ghid - indicatorii de proiect fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei propuse prin proiect
tare
vitatea si se refera la:
muncii cresterea productivitatii muncii, la 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.
558 Depunere
Daca din estimarile facute ghidul s-ar putea publica pana la finele lunii noiembrie 2015, se va mai acorda un termen de 15-30 de zile
CF
pana la deschiderea sesiunii pe aceasta masura, pentru a se acorda timp beneficiarilor sa pregateasca proiectele, mai ales celor care
au si lucrari de constructii care necesita certificat de urbanism, deviz etc, pentru a avea sanse egale cu cei care solicita doar
echipamente sau dotari?

Andrei
Breaban
Andrei
Breaban
Andrei
Breaban

Prevederile respective din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in
acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul
lunii ianuarie 2016.
Prevederile respective din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in
acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul
lunii ianuarie 2016.
Da. AMPOR va stabili o perioada suficienta de timp de la momentul publicarii ghidului in forma finala
pana la data de incepere a depunerii proiectelor.

559 Eligibilitat
e
solicitant

Avem un spatiu inchiriat la Facultatea de Mecanica in care vrem sa realizam un proiect pe POR 2.1A. Contractul este anual cu
prelungire automata. Termenul de 1 an este dat de un protocol intern al Universitatii care stabileste ca durata pt inchiriere de
spatiu perioada de 1 an. Ulterior s-a adoptat in Senatul Universitatii decizia ca in cazul in care se implementeaza proiecte cu
fornduri europene, sa se extinda perioada de inchiriere in asa fel incit sa acopere perioada de implementare si monitorizare. Este
suficienta aceasta decizie, urmind ca la semnarea contractului de finantare sa se prezinte contractul de inchiriere extins?

Petru Dram

Nu, nu poate fi considerata suficienta o comunicare/decizie din partea locatorului. Pentru respectarea
conditiei de eligibilitate, este necesar ca durata contractului de inchiriere sa acopere intreaga perioada,
inca de la depunerea cererii de finantare.

560 Eligibilitat Cel putin In cadrul ghidului una din conditiile de eligibilitate (punctul 3 pag. 12) este ca “O întreprindere care depune cererea de finanţare în Mihail Tanase
e
un an
cursul anului 2015, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014”.
solicitant fiscal
Consideram ca se creaza astfel o conditie eliminatorie artificala si discriminatorie intre o intreprindere infiintata in decembrie 2013
si o companie infiintata in ianuarie 2014. (...)
Dacă ar exista oportunități de finanțare în cadrul aceluiași program și în același timp, pentru întreprinderi care nu pot fi asimilate
start-upurilor se putea justifica această diferențiere pentru necesitatea dovedirii bonității solicitanților.
ABORDAREA CORECTĂ, NEDISCRIMINATORIE ȘI REALISTĂ AR FI FOST CA NOI, SOLICITANȚII, SĂ AVEM UN AN FISCAL ÎNCHEIAT (în
speță bilant depus pe 2014) ȘI MINIM 1 ANGAJAT MEDIU ÎN BILANȚ PENTRU ANUL ÎNCHEIAT.

Ratiunea conditiei de eligibilitate in discutie are la baza faptul ca, in cadrul axei prioritare 2 din POR nu
sunt eligibile intreprinderile nou infiintate (start-up).
Solicitantii care s-au infiintat in cursul anului 2014 pot depune cereri de finantare incepand cu luna
ianuarie 2016, conditia de eligibilitate fiind respectata.

561 Eligibilitat Cel putin In cadrul ghidului una din conditiile de eligibilitate (punctul 3 pag. 12) este ca “O întreprindere care depune cererea de finanţare în Narcis Cornea
e
un an
cursul anului 2015, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014”.
solicitant fiscal
Consideram ca se creaza astfel o conditie eliminatorie artificala si discriminatorie intre o intreprindere infiintata in decembrie 2013
si o companie infiintata in ianuarie 2014. (...)
ABORDAREA CORECTĂ, NEDISCRIMINATORIE ȘI REALISTĂ AR FI FOST CA NOI, SOLICITANȚII, SĂ AVEM UN AN FISCAL ÎNCHEIAT (în
speță bilant depus pe 2014) ȘI MINIM 1 ANGAJAT MEDIU ÎN BILANȚ PENTRU ANUL ÎNCHEIAT.
562 Evaluare Producti La criteriul 2.1 privitor la cresterea productivitatii, se puncteaza cresterea productivitatii muncii exclusiv pentru activitatea pentru Alina Nichitean
tehnica si vitatea care se solicita finantare (codul CAEN pe care se aplica), sau pentru productivitatea muncii globala a firmei?
financiara muncii

Ratiunea conditiei de eligibilitate in discutie are la baza faptul ca, in cadrul axei prioritare 2 din POR nu
sunt eligibile intreprinderile nou infiintate (start-up).
Solicitantii care s-au infiintat in cursul anului 2014 pot depune cereri de finantare incepand cu luna
ianuarie 2016, conditia de eligibilitate fiind respectata.

563 Eligibilitat Locul de
e proiect impleme
ntare
564 Implemen
tare

Criteriul de evaluare respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Sunt interesat de derularea unui proiect de investitii intr-un sat ce apartine administrativ de un oras (...) Aceste localitati sunt
excluse de la finantare atat in cadrul Masurilor 6.2 si 6.4 din cadrul PNDR cat si in cadrul Masurilor 2.1. si 2.2 din cadrul POR. (...)

Petre Puscasu In cadrul POR - prioritatea de investitii 2.1.A - Microintreprinderi, investitiile realizate in localitati (sate)
apartinatoare de orase sunt considerate eligibile.

Prin ce mecanisme va putea fi accesata suma alocata proiectului ca si ajutor de minimis? Doar prin cereri de rambursare?
Beneficiarul proiectului trebuie sa detina capacitatea financiara de a avansa cheltuielile si ulterior acestea vor fi solicitate in cadrul
unor cereri de rambursare, sau exista si mecanismul prefinantarii sau a cererilor de plata in avans?

Anamaria
Tanase

Mecanismul decontarii cheltuielilor va fi detaliat in cadrul contractului de finantare.

565 Eligibilitat Contribu Contributia proprie se calculeaza ca procent la suma totala acordata/eligibila, sau este reprezentata de alte cheltuieli neeligibile, in Anamaria
e
tie
stransa legatura cu desfasurarea activitatii proiectului?
Tanase
solicitant proprie

Contributia proprie a solicitantului este constituita din contributia la valoarea eligibila a proiectului, daca
este cazul, si cuantumul cheltuielilor neeligibile ale investitiei.

566 Eligibilitat Forme
e
de
solicitant constitui
re
567 Eligibilitat Coduri
e proiect CAEN
eligibile
568 Eligibilitat Locul de
e proiect impleme
ntare

In cadrul PI 2.1.A, nu sunt eligibile parteneriatele intre microintreprinderi. Pot solicita finantare
microintreprinderi individuale.

Aplicant poate fi o singura intreprindere sau se aplica doar in parteneriat?

Anamaria
Tanase

In ghidul conditii generale, se mentioneaza posibilitatea de a solicita finantare pentru desfasurarea activitatilor de transport rutier, Anamaria
in cadrul carei axe vor fi aceste tipuri de proiecte, se preteaza axei 2.1.?
Tanase

Domeniul transportului nu este eligibil in cadrul PI 2.1.

In cadrul masurii 2.1 sunt eligibile si proiecte ce vor fi realizate in Bucuresti?

Iulian Iosif

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 ar avea
un efect de multiplicare mai mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar. IMM-urile din
regiunea BI vor putea utiliza instrumentul de garantare.

Adina Ignea

In situatia descrisa, verificarea existentei eventualelor legaturi cu alte companii ar trebui sa vizeze doar
actionarul majoritar - persoana fizica.

569 Eligibilitat Incadrar Suntem in proces de verificare a dimensiunii unei intreprinderi (...)
e
e IMM
Firma este infiintata ca Societate pe Actiuni, iar structura actionariatului cuprinde: un actionar majoritar - pers. fizica (56%) si doua
solicitant
liste cu actionari persoane fizice: PPM (prin privatizare in masa) - 16%, PAS (programul actionarilor salariati) - 28%.
Cum se aplica Legea 346/2004, prin articolul 4^4? Trebuie verificate potentialele legaturi ale firmei cu alte companii, prin
intermediul fiecarui actionar?

570 Eligibilitat Coduri
e proiect CAEN
eligibile

1. O clinica stomatologica este interesata sa acceseze fonduri pentru dezvoltarea activitatilor si programelor de profilaxie. Clinica
ofera servicii medicale complete pe toate codurile CAEN legate de Stomatologie, nu numai pe 8690 – Alte activitati legate de
sanatatea umana. Totodata echipamentul vizat a fi cumparat este unul cu aplicatii atat in profilaxie cat si in ale ramuri
stomatologice; de altfel, toate echipamentele medicale performante sunt multi-functionale.
In aceasta situatie, va rugam sa ne spuneti daca respectivul echipament poate fi considerat eligibil pentru cofinantare din POR

Lavinia Cobrea AMPOR analizeaza oportunitatea revizuirii Listei domeniilor de activitate eligibile. Varianta finala a
acestei liste va fi inclusa in ghidul specific aferent PI 2.1.A. Microintreprinderi, ce urmeaza a fi publicat cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

571 Eligibilitat Coduri
e proiect CAEN
eligibile

2. O firma producatoare de ambalaje doreste sa isi retehnologizeze hala de productie prin achizitionarea unui utilaj care taie,
Lavinia Cobrea
imprima si stanteaza ambalaje de carton. Respectivul echipament este unul specializat pentru productia de ambalaje si nu poate fi
utilizat la altceva. Pretul acestui utilaj ajunge la cca. 400 000 Euro.
2.1 Avand in vedere ca toate coduri CAEN de tiparire sunt eliminate din lista codurilor CAEN eligibile, exista riscul ca acest
echipament sa fie declarat neeligibil datorita functiei de imprimare pe care o are inclusa?
2.2 Raportat la valoarea investitiei, respectivului Beneficiar i s-ar potrivi mai bine prioritatea de investitii 22. In acest context va rog
sa ne spuneti care este data estimativa de lansare a primului apel pe prioritatea 2.2.
2.3 Raportat la informatiile pe care le detineti la acest moment despre prioritatea 2.2, microintreprinderile vor fi beneficiari
eligibili?
2.4 Daca raspunsul la intrebarea 2.3 este da, atunci poate un Beneficiar microintreprindere sa acceseze fonduri pe amblele
Si daca da,
in ce conditii?
572 Eligibilitat Investitii prioritati?
3. Un alt Beneficiar
doreste
sa isi diversifice activitatea prin dezvoltarea unei structuri de cazare pe perioada scurta (CAEN 5522)
Lavinia Cobrea
e proiect eligibile constand in case traditionale plus gradina inchiriate la cheie.
Va rugam sa ne spuneti daca in aceasta situatie se considera eligibile pentru cofinantare prin POR si lucrarile de imprejmuire a
proprietatii (gard cu specific traditional), constructia de foisor cu spatiu de gratar care sa fie pus la dispozitia turistilor si amenajarea
terenului din jurul caselor ca si spatiu verde – gradina cu flori, alei ornamentale, etc.

Daca utilajul mentionat este utilizat exclusiv pentru fabricarea ambalajelor de carton, iar tipărirea de
informații nu reprezintă scopul principal al activității, atunci acesta ar putea fi considerat eligibil (pentru
desfășurarea activității de Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton clasa 1721)
AMPOR va publica in perioada urmatoare un calendar al lansarii apelurilor de proiecte.
Toate categoriile de IMM sunt eligibile in cadrul PI 2.2.
O microîntreprindere poate solicita fonduri pe ambele priorități - 2.1. și 2.2. - cu condiția respectării
regulilor de cumul al ajutoarelor de stat și de minimis.

573 Eligibilitat Investitii Este posibila achizitionarea de active corporale - cladiri, in cadrul acestei masuri, sau doar modernizarea/amenajarea celor
e proiect eligibile existente?

Nu este eligibila achizitionarea de cladiri. Construirea, extinderea sau modernizarea acestora este
eligibila.

Iuliana Ursu

574 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

In principiu, activitățile menționate pot fi considerate eligibile.

In Anexa 2, sunt specificate lista domeniilor de activitate eligibile A. din Strategia National de Competitivitate si B din Planurile de
Cosmin Marcu
Dezvoltare Regionale.
Am constatat ca din aceste liste lipsesc codurile CAEN legate de EDUCATIE si de ORGANIZAREA DE EVENIMENTE
As dori sa va intreb in ce masura credeti ca lista se poate reactualiza, in sensul eligibilitatii activitatilor legate de EDUCATIE si
ORGANIZAREA DE EVENIMENTE
575 Evaluare Producti Se poate obtine punctajul maxim pentru criteriul de evaluare tehnica si financiara 2.1., daca se justifica prin documentele contabile Oana Dan
tehnica si vitatea cresterea productivitatii muncii doar pentru activitatea secundara?
financiara muncii

Activităţile destinate educaţiei nu pot fi finanţate in cadrul PI 2.1.A intrucât educaţia are destinată o axă
prioritară în POR, iar Comisia Europeană nu consideră oportun finanţarea acesteia în cadrul axei
prioritare 2. Totodată, educaţia nu este considerat domeniu competitiv în SNC.

576 Eligibilitat Locul de Daca societatea desfasoara activitatea in Bucuresti se poate depune cerere de finantare?
e
impleme
solicitant ntare

Elena Gutanu

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 ar avea
un efect de multiplicare mai mare daca ar fi utilizata in cadrul unui instrument financiar. IMM-urile din
regiunea BI vor putea utiliza instrumentul de garantare.

577 PI 2.2

Elena
Marginean

Conditiile de acordare a finantarii in cadrul Prioritatii de investitii 2.2. vor fi detaliate in cadrul ghidului
specific aferent, ce urmeaza a fi publicat spre consultare publica in perioada imediat urmatoare.

578 Eligibilitat Proprieta Se accepta ca dovada a dreptului de folosinta a spatiului destinat proiectului, un contract de subinchiriere?
e
te
solicitant

Cezara
Hudescu

Da, cu conditia ca subinchirierea sa fie permisa in conditiile contractului de inchiriere principal.

579 Eligibilitat Cel putin Ce intelegeti prin expresia "a avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada acestui an fiscal"
e
un
solicitant angajat

Constantin
Radu

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

580 Eligibilitat Cel putin Cu putin timp in urma (3 saptamani) am cumparat un SRL (...)
e
un an
Este un impediment pentru accesare faptul ca am cumparat aceasta firma acum 3 saptamani? Mentionez faptul ca firma este mai
solicitant fiscal
veche de 2 ani, nu a avut intrerupere pana acum (...)

Stanciu Cosmin Pentru verificarea respectarii conditiei de eligibilitate referitoare la activitatea solicitantului, de cel putin
1 an fiscal integral, este relevanta data infiintarii acestuia, nu ale eventualelor modificari in actionariatul
respectivului SRL.

PI 2.2

Solicitare referitoare la PI 2.2. - exista posibilitatea obtinerii unui sprijin pentru codul CAEN 5210 - Depozitari?

Criteriul de evaluare respectiv a fost revizuit. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

581 Eligibilitat TVA
e
cheltuieli

Pentru un solicitant neplatitor de TVA, TVA-ul este eligibil?

Ariadna Rusu

Da.

582 Eligibilitat Cel putin Prin exceptie de la conditia referitoare la cel putin un an fiscal integral si cel putin un angajat cu norma intreaga, un solicitant poate Lucian
e
un
fi incadrat ca eligibil daca specificul activitatii sale nu impune sa aiba continuu angajati?
Hainarosie
solicitant angajat

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

583 Eligibilitat Achizitie Prin prezenta va solicitam clarificare in privinta unei contradictii pe care am observant-o intre documentul final POR (varianta
e
teren
disponibila pe site-ul MFE) pag 60
cheltuieli
“Pentru microintreprinderi, vor fi sprijinite investițiile în active corporale, cum ar fi achiziționarea de terenuri și spații, construcții
noi necesare desfășurării activităților specific”
si Ghid Axa 2 (varianta prezentata pentru consultare publica pe site-ul ADR Vest) pag 60.
“În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții”
584 Eligibilitat Cel putin Conform GHIDULUI SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR versiune de lucru, supusă consultării publice
e
un
aferent apelului de proiecte 2.1.A/2015 Microîntreprinderi, una dintre condiţie de eligibilitate a solicitanţilor este următoarea:
solicitant angajat „Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu
normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare
O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2015, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014,
să fi avut cel puțin un angajat cu normă întreagă în această perioadă și să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă la data
depunerii cererii de finanțare. ”
Având în vedere cele de mai sus, un solicitant este eligibil doar dacă, cel puţin pe perioada anului fiscal anterior, a avut cel puţin un
angajat cu normă întreagă, adică nu contează dacă respectiva microîntreprindere a avut, conform siţuaţiilor financiare, un număr
mediu de salariaţi mai mare de unu, este obligatoriu să fie cel puţin unul cu normă întreagă!
Ce se întâmplă atunci cu microîntreprinderile care desfăşoară o activitate sezonieră, adică acele microîntreprinderi care pe perioada
sezonului cald au un număr mare de clienţi şi în consecinţă în această perioadă au şi mai mulţi angajaţi cu normă întreagă, iar pe
perioada sezonului rece numărul de clienţi scade, prin urmare se reduce şi programul de lucru pentru angajaţii existenţi?
Având în vedere cele de mai sus şi luând în considerare tratamentul egal ce se presupune că trebuie să se aplice pentru toţi cei care
doresc să acceseze fonduri, nu ar fi normal ca condiţia de eligibilitate să facă referire la numărul mediu de angajaţi?

Vladimir
Moater

In cadrul acestei prioritati de investitii, achizitia terenurilor cu sau fara constructii nu este eligibila.

Savovici Ana
Maria Jana

Aceasta conditie de eligibilitate a fost revizuita. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi
cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

585 Eligibilitat Cel putin Va rog ca in cadrul masurii de finantare 2.1 sa nu fie conditie obligatorie sa ai un angajat in ultimul an de zile ci doar sa ai un angajat Alexandru Sas
e
un
in momentul depunerii proiectului.
solicitant angajat De asemenea va rog sa scoateti punctajul suplimentar pentru cei care au facut profit financiar in ultimul an. Nu e nici o performanta
sa tii banii la banca si sa faci profit din dobanzi.
De asemenea sa punctati suplimentar firmele care au profit in ultimii doi ani si cifra de afacere in crestere.
586 Evaluare
In ghidul general se mentioneaza ca in cazul in care proiectul obtine 0 puncte la oricare dintre subcriteriile din grila de evaluare
Elena Simona
tehnica si
tehnica si financiara, proiectul este respins automat.
Dragusanu
financiara
Se aplica aceasta mentiune si pentru POR 2.1.A?

Aceaste conditii au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

587 Eligibilitat Incadrar Pentru a încadra societatea în categoria IMM se vor lua în considerare ultimii doi ani sau doar ultimul exercițiul financiar.
e
e IMM
solicitant

Datele (numar mediu de salariati, active totale/cifra de afaceri) luate in calcul sunt cele aferente
ultimului exercitiu financiar incheiat, inainte de depunerea cererii de finantare. Astfel, daca cererea de
finantare este depusa in cursul anului 2016, datele luate in calcul sunt cele aprobate la 31.12.2015.
Conform Legii 346/2004, dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai
încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau
microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare
consecutive.
In acest sens, chiar daca plafoanele aferente unei categorii IMM sunt depasite la 31.12.2015, firma va fi
incadrata in aceeasi categorie, daca depasirea nu se realizeaza pe parcursul a 2 exercitii financiare
consecutive, respectiv atat 2015 cat si 2014.

Dorina
Boussahla

Nu. Prevederile din ghidul general si specific au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in
acest sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul
lunii ianuarie 2016.

588 Eligibilitat Proprieta În cazul unei investiții în achiziții de echipamente, este necesar ca locația de implementare să fie liberă de sarcini
e
te
solicitant

Dorina
Boussahla

Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării,
spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele. Nu se solicită
ca acest spațiu să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului

589 Eligibilitat Coduri
e
CAEN
solicitant eligibile

Radu RodicaCristina

Propunerea de extindere a listei de activități din domeniul sănătății a fost discutată în cadrul Comitetului
de Monitorizare a POR, însă a fost respinsă. Domeniul sanatatii va putea fi finantat in cadrul
instrumentelor financiare, in cadrul prioritatii 2.2., dedicata IMM-urilor din domenii competitive.

Viorel
Tudorascu

Aceaste conditii au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest sens, vor fi cuprinse in
varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

Nu a fost actualizată lista codurilor CAEN, cu includerea activitatilor de asistenta medicala specializata.

590 Eligibilitat Cel putin Va rog ca in cadrul masurii de finantare 2.1 sa nu fie conditie obligatorie sa ai un angajat in ultimul an de zile ci doar sa ai un
e
un
angajat in momentul depunerii proiectului.
solicitant angajat

591 Evaluare Comple La grila de punctare, la criteriul 4.1 b Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfecționare în în ultimii 3 ani, cum se punctează acest Nicoleta
tehnica si mentarit criteriu? Prin Solicitant se întelege Administratorul, sau poate fi un angajat
Botezatu
financiara ate

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

592 Eligibilitat Achiziție Contradicții între documentul final POR și ghidul specific P.I. 2.1a
e
de
cheltuieli terenur
și spații
593 Evaluare Comple La grila de punctare, la criteriul 4.1 b Solicitantul a beneficiat de cursuri de perfecționare în în ultimii 3 ani, cum se punctează acest
tehnica si mentarit criteriu? Prin Solicitant se întelege Administratorul, sau poate fi un angajat
financiara ate

Vladimir
Moater

Ghidul specific este cel care stabilește condițiile aplicabile proiectelor finanțate în cadrul prioritatii de
investitii specifice si prevalează prevederilor ghidului general

Dragusanu
Elena-Simona

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, ce va fi publicata cel
mai tarziu in cursul lunii ianuarie 2016.

594 Depunere
CF

Dragusanu
Elena-Simona

Prioritatea de investiții 2.1 a- microîntreprinderi nu va finanțată în regiunea București Ilfov .

595 Implemen Producti Am observat că unul din indicatorii proiectului va fi productivitatea muncii. Vă întreb dacă cifra de afaceri care va fi luată în
tare
vitatea considerare va fi cifra de afaceri așa cum este ea menționată în bilanț.
muncii
596 Eligibilitat Cel putin Dacă Axa 2.1 îni propune să încurajeze crearea de noi întreprinderi, de ce beneficiarii pot fi doar întreprinderi care au un istoric de
e
un an
minimum 1 an? Cum poate o întreprindere nou creată care are istoric de 10 zile să aplice la finanțare pe această Axă.
solicitant fiscal

Larisa ȚoiuStan

Aceste prevederi din ghidul solicitantului au fost revizuite. Noile prevederi, precum si clarificari in acest
sens, vor fi cuprinse in varianta finala a ghidului specific, ce va fi publicata cel mai tarziu in cursul lunii
ianuarie 2016.
În conformitate cu Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, P.I 2.1.a, pentru
acest apel de proiecte, solicitantul eligibil este societate comercială sau societate cooperativă care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor. Axa prioritară 2 va sprijini IMM cu o vechime de cel puțin
1 an fiscal integral. POR nu finanțează start-upuri. Crearea de întreprinderi va fi sprijinită prin Programul
Operational Capital Uman (POCU) gestionat de către Ministerul Fondurilor Europene.Axa prioritară 2 va
sprijini IMM cu o vechime de cel puțin 1 an fiscal integral. Prin POR nu sunt finanțate start-up-uri.
Crearea de întreprinderi va fi sprijinită prin Programul Operational Capital Uman (POCU) gestionat de
către Ministerul Fondurilor Europene.
Menționăm că prioritatea de investiții 2.1 se va adresa, printr-un apel de proiecte distinct,
incubatoarelor şi acceleratoarele de afaceri, din mediul urban și rural(2.1. b). Rolul incubatorului de
afaceri este de a crea un mediu favorabil , sustenabil, pentru întreprinderile mici şi mijlocii nou înfiinţate
şi cele inovative stimulându-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să supravieţuiască şi
să crească în perioada de început.

597 Depunere Anexe
CF

Laura Cirlugea Ghidul specific este cel care stabilește condițiile aplicabile proiectelor finanțate în cadrul prioritatii de
investitii specifice si prevalează prevederilor ghidului general. Vă rugăm să consultați documentele
solicitate în cadrul Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor -2.1 a
Microîntreprinderi

Regiunea București-Ilfov nu este eligiblă?

Avand în vedere prevederile Ghidului General POR, este obligatoriu a se anexa documentația tehnico-economică, studiul de
fezabilitate

Flavius
Vasilescu

