
POR 2014 – 2020
AXA PRIORITARA 2 – IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERILOR MICI SI
MIJLOCII
Operatiunea 2.2. Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

AJUTOR FINANCIAR

200.000 Euro – 1.000.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării
apelului de proiecte.

Finantarea acordata pentru ajutor regional:
Regiunea Nord Est: 
– Microintreprinderile si Intreprinderile mici (0 – 49 angajati) – 70% ajutor financiar;
– Intreprinderile mijlocii (49 – 249 angajati) – 60% ajutor finaciar;

 

Regiunea Vest: 

– Microintreprinderile si Intreprinderile mici (0 – 49 angajati) – 55% ajutor financiar;

– Intreprinderile mijlocii (49 – 249 angajati) – 45% ajutor finaciar;

ACTIUNI FINANTABILE

Realizarea unei investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din
17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor
107 și 108 din tratat, respectiv prin una din următoarele categorii de investiții:

 Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat
de investiție
 Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu
aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție
 Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție (În cazul
ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească
cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost
înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.)

PUNCTAJ

Poriectele vor fi evaluate in ordinea depunerii lor, iar cele care obtin  80p intra direct in faza precontractuala. 
Grila de punctaj a fost semnificativ modificata fata de apelurile anterioare ale aceleiasi axe prioritare. 

BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul
urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural
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ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI

1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-
agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.
În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi
completările ulterioare, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de
salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:
a) microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active
totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b) întreprinderi mici - au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active
totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
c) întreprinderi mijlocii - au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la
50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane
euro.

Se recomandă o atenţie sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, în special în ceea ce priveşte
identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă.

2. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia
a. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile așa cum sunt enumerate în Anexa 2
Lista coduri CAEN la Ghidul specific
b. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile
vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă
reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
c. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile
vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a
proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul
trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului.
Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu
secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării
investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării
proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de
investiție, la locul de implementare. Condiția 2.b. de mai sus rămâne aplicabilă.

3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a
înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2019 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu
la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucrătoare din anul 2018) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie
2018.
Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de
domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situaţiile
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financiare aferente exerciţiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea
generală a acţionarilor sau asociaţilor.

4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii
cererii de finanțare

5. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în
Declarația de eligibilitate
Situațiile de excludere (așa cum sunt detaliate în Ghidul general – secțiunea 6.1, punctul 6):
a. Se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea
economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei
proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;
c. Este în dificultate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din
tratat.
Macheta proiecțiilor financiare (anexă la cererea de finanțare) conține formula de calcul a indicatorilor
referitori la încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate.
d. A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni
referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în
conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările
ulterioare.
Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și
contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:
a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ comunitare în
vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității
procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;
b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau
comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte
sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile
de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul procesului de
evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor 
publice naţionale aferente acestora.

6. Locul de implementare a proiectului
a. Locul de implementare a proiectului este situat în:

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

- în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole.
Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare:  Nord Vest     ,  București Ilfov sau pe teritoriul
acoperit de ITI Delta Dunării.
b. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului
înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.
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 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 se va angaja (prin declarația de
angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de
lucru.

c. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la momentul depunerii cererii de
finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

- Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată,
dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform
contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare).

În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)
- este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului
- nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea

proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti
- Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare,
selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea
activităților proiectului (spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Fiecare caz în parte va fi
analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Ulterior
contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau
imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare

- Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării:
dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de
folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune. Spaţiul destinat
implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul şi construcţia) în care activele achiziţionate prin
proiect (e.g. utilaje, linii de producţie) sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul
acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de
construcţii), spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele
sunt depozitate, garate. Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate
activele.

d. Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinţă cu titlu
gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la
data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

e. Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun
autorizării, conform legii.

CONDITII DE ELIGIBILITATE

1. Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/le
al/ale solicitantului, ce face obiectul proiectului.
Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN).

2. Tipuri de investiții eligibile

Activ Business Advisor
E-mail: office@activ-advisor.ro

Web: www.activ-advisor.ro
Tel. 0376.448.085

http://www.activ-advisor.ro/
mailto:office@activ-advisor.ro


Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții finanțabile prin ajutor
de stat regional în active corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor finanțabile prin ajutor
de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
• Investiții în active corporale

- lucrări de construire/modernizare și extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-
urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze
naturale, agent termic, energie electrică, PSI);   

- achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1.
„Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii
de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3
„Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active
corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care
se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare
la data lansării apelului de proiecte.

- achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum
şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor
pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

• Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi
active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a
serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-
shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor
de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, achiziții publice, e-
licitație, facturarea electronică, customer service, aprovizionare electronică, magazin electronic, piaţa unui terţ,
furnizor de servicii cu valoare adăugată pentru canalele de comerţ electronic, plată electronică, etc..

Activele necorporale trebuie să indeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:
- trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

- trebuie să fie amortizabile; 

- trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul
(beneficiarul ajutorului) o trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și
trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei
ani.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale sau lucrari de modernizare .
Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiție inițială, conform
secțiunii 2.7.1 Ajutorul regional pentru investiții.
(pentru proiecte care implică lucrări de construcții care se supun autorizării) Beneficiarul se obligă să prezinte
autorizaţia de construire, emisă pentru realizarea investiției, în termen de 6 luni de la semnarea contractului de
finanțare, sau odată cu prima cerere de plată/rambursare care include lucrări de construcții, oricare moment
intervine primul.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
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• Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
• Certificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei
alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor
(ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor
IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
• Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri, misiuni comerciale şi expoziţii
internaţionale).
Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis .
Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții
sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare.
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria
obiectelor de inventar.

3. (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau nu
autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în
ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/
extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi
nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare
În acest sens, solicitantul va completa, pe proprie răspundere, Declaraţia de eligibilitate.
Realizarea unor lucrări de extindere a unui spațiu de producție a cărui construire a beneficiat de finanțare
publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare se consideră a respecta această condiție de
eligibilitate.

4. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 1.000.000 euro și maximum 5.000.000
euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

5. Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu
regulile privind ajutorul de stat și de minimis aplicabile.

6. Perioada de implementare a activităților proiectului este de maximum 12 luni si  poate fi extinsa dupa
semnarea contrcatului de finantare  la cel mult dublul perioadei initiale fara a se depasi 31.12.2023
7. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea

CHELTUIELI ELIGIBILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1. Amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea
amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate,
devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele
aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.
1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru
lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor,
precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
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Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum:
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care
se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie,
precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
- Studii de teren - se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, raport
privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate necesare în funcție de specificul
investiției.
- Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru:

 obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele
 publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi
 înregistrarea terenului în cartea funciară;
 obţinerea acordului de mediu;
 obţinerea avizului P.S.I.;
 alte avize, acorduri şi autorizaţii.
 achiziționarea semnăturii electronice

- Comisioane, cote si taxe - se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul
calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru
autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi
autorizaţia de construire/desfiinţare.
- Proiectare şi inginerie - se includ cheltuielile 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, studii/expertize de
amplasament, studii de trafic etc.).
Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea
auditului energetic.
- Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare
intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);

 plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului
 plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire

şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul
- Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care
aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor
legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
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Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare şi
asistenţă tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a
proiectului.
Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare
şi asistenţă tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a
proiectului.
Atenție! Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență
tehnică este de 50%. În cazul proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest, de către întreprinderii
mijlocii, contribuția programului la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, este de maximum 45%.

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a
spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuţiei
tuturor obiectelor
cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum
instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare,
climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.
4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile
pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile
funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile
funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora
4.3. Active necorporale – se cuprind:

 Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte
drepturi şi active similare

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:
- trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
- trebuie să fie amortizabile;
- trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul
ajutorului)
- trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate
proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale
în cadrul proiectului.
Capitolul 5. Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier

 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente
justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli
pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

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
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b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,
c. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere
d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării - e.g. salariile
personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație;
energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativgospodărești; alte cheltuieli generale de
administrație)
e. costuri de personal
f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
g. contributia in natura
h. amortizarea
i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
j. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în
Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului
ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei
2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”
k. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectului tehnic.
l. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
m. Cheltuieli cu activitatea de audit financiara
n. Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu exceptia celor aferente
Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus.

Gabriel Azoitei 
Managing Partner 
Consultant Fonduri Europene
gabriel.azoitei@activ-advisor.ro
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