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Anexa 3 - Grila de evaluare si selectie a cererii de finantare aferentă apelului de proiecte PRV/Intervenția Regională 1.3A 
Sprijin pentru microîntreprinderi 

 

I Criterii de evaluare a conformității  
DA / NU / NA 

DA NU NA Ce se verifică? 
Dacă la finalul celor 30 de zile lucrătoare aferente etapei 
de evaluare și selecție unul din criteriile de mai jos este 
bifat cu NU, proiectul se va respinge 

1.  Cererea de finanțare    Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 

 
Se verifică: dacă la finalul etapei de evaluare unul din 
criteriile de mai jos este bifat cu NU, caz în care proiectul se 
va respinge. 
Se pot solicita clarificări pentru toate elementele de mai jos, 
cu excepțiile precizate. 

1.1 A fost depusă în termenul prevăzut în 
capitolul 3.1 din Ghidul Solicitantului de 
Finanțare - GSF? 
 
 

 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 

 
Se verifică: dacă data și ora depunerii din MySMIS respectă 
prevederile GSF. 
 
Dacă cererea de finanțare este depusă după termenul 
maxim menționat în ghidul solicitantului de finanțare, 
cererea de finanțare se respinge. 

1.2 Informațiile din secțiunile cererii de 
finanțare sunt completate integral și 
corelate cu cele din anexe? 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Documentele obligatorii enumerate la capitolul 3.3 

din GSF. 
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Se verifică: 
• dacă informațiile completate în cererea de finanțare 

sunt corelate cu informațiile din anexele cererii de 
finanțare; 

• dacă informațiile completate sunt aferente 
solicitantului de finanțare și investiției propuse; 

• dacă în secțiunile cererii de finanțare sunt 
completate toate informațiile obligatorii menționate 
în Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere 
de finanțare. 

1.3 Cererea de finanțare este semnată de 
către reprezentantul legal al solicitantului 
de finanțare/un împuternicit al 
reprezentantului legal al solicitantului de 
finanțare, în cazul în care reprezentantul 
legal este cetățean străin nerezident? 
 
 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 20_Formular Certificare aplicație 
• Mandatul special/împuternicire specială pentru 

semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare, 
dacă reprezentantul legal al solicitantului de 
finanțare este un cetățean străin nerezident, conform 
legii 

 
Se verifică: dacă cererea de finanțare este semnată de către 
reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/un 
împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului de 
finanțare, în cazul în care reprezentantul legal este cetățean 
străin nerezident. 
 
Dacă cererea de finanțare nu este semnată de către 
reprezentantul legal al solicitantului de finanțare sau de către 
un împuternicit al reprezentantului legal în cazul în care 
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reprezentantul legal este cetățean străin nerezident, proiectul 
se respinge fără solicitare de clarificări. 
 
În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului de 
finanțare este un cetățean străin nerezident: 

a) entitatea care solicită finanțare poate fi creată în 
sistemul MySMIS, doar de către un împuternicit, 
cetățean român rezident sau cetățean străin 
rezident, al reprezentantului legal cetățean străin 
nerezident, 

b) pentru transmiterea formularului cererii de 
finanțare și a anexelor prin MYSMIS, 
reprezentantul legal al solicitantului de finanțare 
cetățean străin nerezident va împuternici, în 
condițiile legii, expres o persoană, respectiv 
cetățean român rezident sau cetățean străin 
rezident, 

c) reprezentantul legal va completa și semna 
olograf/cu semnătură electronică extinsă, vizibilă, 
certificată în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare toate declarațiile date în nume propriu, 

d) persoana împuternicită va semna cererea de 
finanțare și toate anexele la aceasta pentru 
transmiterea în MySMIS. 
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1.4 Indicatorii care fac obiectul monitorizării 
performanțelor programului sunt corect 
completați? 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 

 
Se verifică: dacă indicatorii selectați sunt corelați cu 
activitățile propuse în secțiunea Activități previzionate și cu 
obiectivul specific al PRV.  

2.  Documentele obligatorii menționate la 
capitolul 3.3 Documentația necesară 
finanțării din ghidul solicitantului de 
finanțare 

   Documente verificate: 
• Documentele obligatorii enumerate la capitolul 3.3 

din GSF. 
 
Se verifică: dacă la finalul etapei de evaluare unul din 
criteriile de mai jos este bifat cu NU, caz în care proiectul se 
va respinge. 
 
Se pot solicita clarificări pentru toate elementele de mai jos, 
cu excepțiile menționate. 

2.1 Toate documentele obligatorii  enumerate 
la  capitolul 3. Transmiterea proiectului, 
3.3 Documentația necesară finanțării din 
cadrul GSF, sunt atașate cererii de 
finanțare? 

   Documente verificate: 
• Documentele enumerate la capitolul 3.3 din GSF. 

 
Se verifică: 

• dacă au fost anexate toate documentele conform 
capitolului 3.3 Documentația necesară finanțării din 
GSF; 

• dacă documentele anexate sunt scanate integral și 
lizibil. 
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Netransmiterea la depunerea cererii de finanțare a 
următoarelor documente: 

• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 
• Anexa 2_Declarația de asumare semnată de către 

reprezentantul legal al solicitantului de finanțare;  
• Anexa 20_Certificare aplicație, în cazul în care 

reprezentantul legal al solicitantului de finanțare este 
cetățean străin nerezident 

conduce la respingerea proiectului fără solicitare de clarificări. 

2.2 Declarația de asumare – Anexa 2 este 
completată și semnată de către 
reprezentantul legal? 

   Documente verificate: 
• Anexa 2_Declarația de asumare  

 
Se verifică:  

• dacă Anexa 2_Declarația de asumare este 
completată și semnată de către reprezentantul legal 
al solicitantului de finanțare 

• dacă reprezentantul legal al solicitantului de 
finanțare este un cetățean străin nerezident Anexa 
2_Declarația de asumare este semnată de 
reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, 
olograf sau electronic, și de persoana împuternicită, 
electronic pentru încărcarea în MySMIS. 

2.3 Anexele sunt completate în corelare cu 
solicitantul de finanțare și cu investiția 
propusă? 

   Documente verificate: 
• Documentele enumerate la capitolul 3.3 din GSF 

 
Se verifică: 

• dacă sunt respectate modelele anexă la GSF, dacă 
este cazul; 
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• dacă informațiile completate sunt corelate cu cele 
din cererea de finanțare. 

2.4 Anexele enumerate la capitolul 3.3 
Documentația necesara finanțării din 
cadrul GSF sunt în termen de valabilitate? 

   Documente verificate: 
• Documentele enumerate la capitolul 3.3 din GSF 

 
Se verifică dacă documentele sunt în termen de 
valabilitate. 
 
Documentele care își pierd valabilitatea pe parcursul 
procesului de evaluare, selecție și contractare, vor fi 
solicitate a fi transmise, astfel încât la momentul contractării 
acestea să fie în termen de valabilitate. 
 
În cazul în care se depun documente cu valabilitatea 
expirată la data depunerii cererii de finanțare, se pot solicita 
clarificări pentru transmiterea unui document valabil, dar 
din care să reiasă și istoricul de la data depunerii cererii de 
finanțare, dacă este cazul, in funcție de tipul documentului. 
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II Criterii de evaluare a eligibilității 
DA / NU / NA 

DA NU NA Ce se verifică? 
Dacă la finalul celor 30 de zile lucrătoare aferente etapei 
de evaluare și selecție unul din criteriile de mai jos este 
bifat cu NU, proiectul se va respinge 
Se pot solicita clarificări pentru toate elementele de mai jos, 
cu excepțiile precizate. 

II.A Criterii de evaluare a eligibilității 
solicitantului 
DA / NU / NA 

DA NU NA Ce se verifică? 
 

3.  Solicitantul de finanțare, inclusiv 
întreprinderile legate, se încadrează în 
categoria solicitanților eligibili: 
 
3.1 Solicitantul este o societate constituită 

în baza Legii nr. 31/1990 sau societate 
cooperativă constituită în baza Legii nr. 
1/2005, inclusiv SRL - D; 

3.2 Sediul social al solicitantului de 
finanțare este situat în regiunea Vest și 
locația de implementare a proiectului 
în mediul urban din Regiunea Vest sau 
în stațiunile turistice atestate din 
Regiunea Vest; 

3.3 Solicitantul se încadrează în categoria 
microîntreprinderilor conform 
prevederilor Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înființării și dezvoltării IMM-
urilor, cu modificările și completările 
ulterioare? Conform secțiunii C 

   Documente verificate: 
• Documente statutare ale solicitantului 
• Certificatul constatator în baza protocolului încheiat 

de AMPRV cu ONRC 
• Anexa 2_Declarația de asumare, secțiunea C: 

Încadrarea în categoria IMM și secțiunea D: 
Întreprinderea unică 

• Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse la 
Ministerul Finanțelor, în baza protocolului încheiat de 
AMPRV cu ANAF 
 

Se verifică: 
• dacă solicitantul de finanțare se încadrează în 

tipologia eligibilă, respectiv societăți constituite în 
baza Legii nr. 31/1990 sau societăți cooperative 
constituite în baza Legii nr. 1/2005, cu sediul social în 
Regiunea Vest și locația de implementare a 
proiectului în mediul urban din Regiunea Vest sau în 
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Încadrarea în categoria IMM, din Anexa 
2_Declarația de asumare și a verificării 
efectuate în baza Anexei Grila de 
verificare a încadrării în categoria 
microîntreprinderilor la Anexa 3_Grila 
de evaluare și selecție a cererii de 
finanțare, datele solicitantului se 
încadrează în pragurile aferente 
categoriei microîntreprinderi? 

stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest. Sunt 
eligibile inclusiv SRL-D. 

• dacă solicitantul se încadrează în categoria 
microîntreprinderilor conform prevederilor Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 
IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare 

Nu sunt eligibile: 
• Societățile încadrate în categoria întreprinderilor 

mici, mijlocii, mari, așa cum sunt acestea definite în 
conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 precum și ale Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 
IMM, cu modificările și completările ulterioare, 

• Microîntreprinderile care au sediul social în altă 
regiune, respectiv NV, SV Oltenia, SE, NE, Sud 
Muntenia, Centru, București - Ilfov, chiar dacă locul de 
implementare propus este în Regiunea Vest, 

• Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte 
unități fără personalitate juridică, 

• Microîntreprinderile care urmăresc obținerea 
finanțării prin crearea de condiții artificiale de 
eligibilitate: 

o au realizat modificări conjuncturale, cu caracter 
temporar și care sunt supuse efectelor de volatilitate, 
de natură să afecteze criteriul de eligibilitate a 
solicitantului de finanțare privind încadrarea în 
categoria microîntreprinderilor, respectiv au realizat 
schimbări în structura acționariatului și/sau la nivelul 
administratorilor, inclusiv ca urmare a unei fuziuni, a 
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unei achiziții, sau divizării societății după data 
publicării în consultare publică a GSF; 

o au modificat sediul social, prin stabilirea acestuia la 
nivelul regiunii Vest după data publicării în 
consultare publică a GSF, prin înregistrarea persoanei 
juridice în registrul comerţului de la noul sediu şi 
radierea înmatriculării acesteia din registrul 
comerţului de la vechiul sediu social. 

4.  Solicitantul de finanțare și reprezentantul 
legal al solicitantului de finanțare, care îşi 
exercită atribuţiile de drept, la data 
depunerii cererii de finanţare, respectă și 
își asumă toate prevederile Anexei 
2_Declarația de asumare? 

   Documente verificate: 
• Anexa 2_Declarația de asumare 

 
Se verifică: dacă cele declarate și asumate de către 
solicitantul de finanțare și reprezentantul legal al 
solicitantului de finanțare în cadrul Anexei 2_Declarația de 
asumare sunt conforme cu informațiile din cadrul cererii de 
finanțare. 
Netransmiterea Anexei 2_Declarația de asumare va conduce 
la respingerea automată a proiectului din procesul de 
evaluare și selecție. 

5.  Solicitantul de finanțare are capacitatea 
financiară de a asigura: 

a) contribuția proprie din valoarea 
totală eligibilă a investiției, suma 
cheltuielilor eligibile incluse în 
proiect, conform precizărilor din 
Ghidul solicitantului de finanțare, 
cap. 1.6 Contribuția solicitantului;  

   Documente verificate: 
• Anexa 2_Declarația de asumare 
• Anexa 6_Hotărâre AGA de aprobare a proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect 
• Dovada capacității financiare: extras de cont bancar 

curent sau de depozit, linie/contract de credit emise 
de o instituție de credit, cu excepția Instituțiilor 
Financiare Nebancare, scrisoare de confort etc 

 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

 

10 

b) finanțarea cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului, dacă acestea există; 

c) resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului, 
în condițiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale? 

 
 

Se verifică:  
• dacă informațiile care rezultă din anexele cererii de 

finanțare, hotărârea AGA de aprobare a proiectului, 
sunt corelate cu cele declarate și asumate de către 
solicitantul de finanțare; 

• dacă solicitantul de finanțare își asumă că are 
capacitatea financiară de a asigura contribuția 
proprie din valoarea totală eligibilă a investiției, 
conform precizărilor din Ghidul solicitantului de 
finanțare, cap. 1.6 Contribuția solicitantului, 
finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
dacă acestea există, precum și resursele financiare 
necesare implementării optime a proiectului, în 
condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor 
eligibile; 

• dacă documentele prin care solicitantul de finanțare 
face dovada ca are capacitatea financiară acoperă cel 
puțin contribuția proprie totală a solicitantului de 
finanțare: contribuția la valoarea eligibilă și valoarea 
neeligibilă a proiectului, mai puțin TVA aferentă 
proiectului.  

6.  Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de 
plată nete neachitate în termen, către 
bugetul de stat și respectiv bugetul local în 
ultimul an calendaristic și nu are fapte 
înscrise în cazierul fiscal? 

   Documente verificate: 
• Anexa 2_Declarația de asumare  
• Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile 

de plată la bugetul local 
• Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile 

de plată la bugetul de stat, conform Protocol ANAF. 
• Certificatul de cazier fiscal, conform Protocol ANAF 
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Se verifică: dacă solicitantul de finanțare are: 
• datorii scadente neachitate la termen sau 

neeșalonate către bugetul de stat respectiv către 
bugetul local; 

• fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze 
referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naționale. 

7.  Solicitantul de finanțare nu se încadrează 
în categoria întreprinderilor în dificultate 
în anul fiscal anterior depunerii cererii de 
finanțare, respectiv anul 2022? 

   Documente verificate: 
• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 
• Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse 

la Ministerul Finanțelor, în baza protocolului încheiat 
de AMPRV cu ANAF 

 
Se verifică: dacă solicitantul de finanțare nu se încadrează 
în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal 
anterior depunerii cererii de finanțare. 

8.  Solicitantul de finanțare nu a avut 
activitatea suspendată temporar oricând 
în anul curent depunerii cererii de 
finanțare - 2023 și în anul fiscal anterior, 
respectiv 2022? 

   Documente verificate: 
• Anexa 2_Declarație de asumare 
• Certificatul constatator în baza protocolului încheiat 

de AMPRV cu ONRC 
 
Se verifică: dacă solicitantul de finanțare nu a avut 
activitatea suspendată temporar oricând în anul curent 
depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior. 

9.  Solicitantul de finanțare a desfășurat 
activitate pe o perioadă corespunzătoare 
cel puțin unui an fiscal integral anterior 
depunerii cererii de finanțare, respectiv a 

   Documente verificate: 
• Anexa 2_Declarație de asumare 
• Certificatul constatator în baza protocolului încheiat 

de AMPRV cu ONRC 
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fost înființat cel târziu la data de 31 
decembrie 2021? 

Se verifică: dacă solicitantul de finanțare a desfășurat 
activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an 
fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, 
respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31.12.2021. 

10.  Solicitantul de finanțare a înregistrat profit 
din exploatare în anul fiscal anterior 
depunerii cererii de finanțare respectiv 
anul 2022 (Profitexploatare>0)? 

   Documente verificate: 
• Anexa 2_Declarație de asumare 
• Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse 

la Ministerul Finanțelor, în baza protocolului încheiat 
de AMPRV cu ANAF 

 
Se verifică: dacă solicitantul de finanțare a înregistrat profit 
din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de 
finanțare, respectiv anul 2022. Profitexploatare>0. 

11.  11.1. Solicitantul de finanțare are autorizat 
codul CAEN eligibil vizat de investiție, 
la locația de implementare a 
proiectului, indiferent dacă acesta 
desfășoară sau nu activitate pe 
respectivul cod CAEN? 
Sau 

11.2. În situația în care investiția pentru 
care se solicită finanțare presupune 
înființarea unui punct de lucru nou, la 
momentul depunerii cererii de 
finanțare solicitantul de finanțare are: 

• codul CAEN eligibil vizat de 
investiție autorizat fie la sediul 
social/punctele de lucru existente, 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 2_Declarație de asumare 
• Certificatul constatator în baza protocolului încheiat 

de AMPRV cu ONRC 
• Actul constitutiv, exclusiv pentru solicitanții care nu 

au mai derulat activitate pe codul CAEN eligibil 
pentru care solicită finanțare și nu îl au autorizat la 
locația de implementare a proiectului sau la alte sedii 

 
Se verifică:  

• dacă solicitantul de finanțare are autorizat codul 
CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de 
implementare a proiectului; 
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fie la terți, iar solicitantul de 
finanțare își asumă ca la finalul 
etapei de implementare, să facă 
dovada autorizării codului CAEN 
inclusiv la locația de implementare 
a proiectului? 
sau 

• codul CAEN eligibil vizat de 
investiție înscris în actul constitutiv, 
iar solicitantul de finanțare își 
asumă ca la finalul etapei de 
implementare să facă dovada 
autorizării codului CAEN la locația 
de implementare a proiectului? 

• dacă investiția pentru care se solicită finanțare 
presupune înființarea unui punct de lucru nou, caz în 
care se verifică: 

o dacă la momentul depunerii cererii de 
finanțare solicitantul de finanțare are codul 
CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la 
sediul social/punctele de lucru existente, fie la 
terți;  

o dacă solicitantul de finanțare își asumă ca la 
finalul etapei de implementare, să facă dovada 
autorizării codului CAEN la locația de 
implementare a proiectului; 

o dacă codul CAEN eligibil vizat de investiție este 
înscris în actul constitutiv al societății, în cazul 
solicitanților care nu au mai derulat activitate 
pe codul CAEN pentru care solicită finanțare și 
nu îl au autorizat la locația de implementare a 
proiectului sau la alte sedii, conform 
certificatului constatator. 

12.  12.1 În cazul în care solicitantul de 
finanțare a înregistrat venituri mai 
mari sau egale cu 30% din cifra de 
afaceri înregistrată în anul anterior 
depunerii cererii de finanțare, din 
activități desfășurate pe codul CAEN 
eligibil pentru care solicită finanțare, 
conform unui Raport de expertiză 
contabilă, valoarea maximă a 
finanțării nerambursabile solicitată 

   Documente verificate: 
• Raport de expertiză contabilă 

 
Se verifică:  

• dacă solicitantul de finanțare a înregistrat venituri din 
activități desfășurate pe codul CAEN eligibil pentru 
care solicită finanțare, reprezentând minim 30 % din 
cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii 
cererii de finanțare, conform unui Raport de expertiză 
contabilă. 
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prin proiect nu poate depăși 200.000 
euro, echivalent în lei, la cursul de 
schimb InforEuro valabil la data 
publicării versiunii aprobate a 
ghidului solicitantului de finanțare, cu 
condiția respectării plafonului maxim 
de ajutor de minimis de care poate 
beneficia întreprinderea unică? 

   Sau 
12.2 În cazul în care în anul anterior 

depunerii cererii de finanțare, 
solicitantul de finanțare a obținut 
venituri mai mici de 30% din cifra de 
afaceri, din activități desfășurate pe 
codul CAEN eligibil pentru care 
solicită finanțare, sau nu a înregistrat 
venituri din activități desfășurate pe 
codul CAEN eligibil pentru care 
solicită finanțare, conform unui 
Raport de expertiză contabilă, 
valoarea maximă a finanțării 
nerambursabile solicitată prin proiect 
nu poate depăși 60.000 euro, 
echivalent în lei, la cursul de schimb 
InforEuro valabil la data publicării 
versiunii aprobate a ghidului 
solicitantului de finanțare, cu condiția 
respectării plafonului maxim de ajutor 
de minimis de care poate beneficia 
întreprinderea unică? 

• dacă valoarea maximă a finanțării nerambursabile 
solicitată prin proiect nu depășeste 60.000 euro, 
echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil 
la data publicării versiunii aprobate a ghidului 
solicitantului de finanțare, în situația în care în anul 
anterior depunerii cererii de finanțare, solicitantul de 
finanțare a obținut venituri din activități desfășurate 
pe codul CAEN eligibil pentru care solicită finanțare, 
mai mici de 30 % din cifra de afaceri sau nu a 
înregistrat venituri din activități desfășurate pe codul 
CAEN eligibil pentru care solicită finanțare 
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13.  Solicitantul de finanțare are un drept legal 
asupra locației de implementare a 
proiectului, teren și/sau clădire, care îi 
conferă dreptul de a realiza investiția 
propusă prin cererea de finanțare, 
începând cu data depunerii cererii de 
finanțare, pe întreaga perioadă de 
evaluare, selecție și contractare, pe 
perioada de implementare și pe perioada 
de durabilitate a contractului de finanțare, 
respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale 
către beneficiar: 
a) 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 comodat/ folosință cu 

titlu gratuit, 
• dreptul de închiriere/locațiune. 

b) Pentru proiectele care propun 
realizarea de lucrări care necesită 
autorizație de construire:  

• dreptul de proprietate privată,  
• dreptul de concesiune, conform 

legislației în vigoare, 
• dreptul de superficie, respectiv 

solicitantul are, conform 

   Documente verificate: 
• Documente care conferă solicitantului de finanțare 

dreptul de a realiza investiția:  
- pentru investiții care includ doar servicii și/sau 

dotări și lucrări de construcție ce nu se supun 
autorizării: contract de vânzare-cumpărare/ 
contract de concesiune/contract de superficie/ 
contract de comodat/contract de închiriere/ 
contract de donație/contract de locațiune, adresa 
Primăriei care atestă că lucrările de intervenție 
prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de 
autorizare a executării lucrărilor. În situația în care 
imobilul care reprezintă locația de implementare 
a proiectului este ipotecat, se va transmite acordul 
instituției în favoarea căreia a fost constituită 
ipoteca din care să rezulte dreptul solicitantului 
de finanțare de a implementa investiția, iar în 
situația în care solicitantul de finanțare nu este 
proprietarul imobilului, dreptul proprietarului de a 
încheia contractul de comodat/închiriere. 

- pentru proiecte care propun realizarea de lucrări 
care necesită autorizație de construire: contract 
de vânzare-cumpărare/contract de concesiune/ 
contract de superficie, extras/e de carte funciară, 
toate încheierile menționate în extrasul/ele de 
carte funciară, plan de amplasament vizat de 
OCPI pentru imobilele pe care se propune a se 
realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care 
să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, 
plan de situație propus pentru realizarea 
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contractului de superficie, 
dreptul de a realiza investiția 
propusă prin cererea de 
finanțare. 

investiției elaborat de proiectant, Certificat de 
urbanism. 

 
Se verifică: 

• dacă solicitantul de finanțare are un drept legal 
asupra locației de implementare a proiectului, teren 
și/sau clădire, începând cu data depunerii cererii de 
finanțare, pe întreaga perioadă de evaluare, selecție 
și contractare, pe perioada de implementare și pe 
perioada de durabilitate a contractului de finanțare, 
respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale către 
beneficiar. 

• dacă imobilul1, teren și/sau clădire: 
o este liber de orice sarcini sau interdicții care 

afectează implementarea proiectului; 
o nu face obiectul unor litigii având ca obiect 

dreptul invocat de către solicitant pentru 
realizarea proiectului, aflate în curs de 
soluționare la instanțele judecătorești; 

o nu face obiectul revendicărilor potrivit unor 
legi speciale în materie sau dreptului comun 

• dacă există garanții reale asupra imobilelor, de e.g. 
ipoteca: 

o dacă proiectul prevede lucrări, indiferent dacă 
necesită sau nu Autorizație de Construire, 
garanțiile reale asupra imobilelor sunt 
considerate, în accepțiunea AM PRV, 

 
1 Imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
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incompatibile cu realizarea proiectelor de 
investiții în cadrul PRV.  

o dacă proiectul propune exclusiv achiziția de 
dotări și servicii, în cazul în care imobilul este 
ipotecat, se verifică dacă există acordul 
instituției în favoarea căreia a fost  constituită 
ipoteca pentru implementarea 
investiției/pentru închirierea/utilizarea 
gratuită a imobilului. 

14.  14.1 Solicitantul de finanțare are un număr 
mediu de locuri de muncă, calculat 
conform reglementărilor CE în 
echivalenți medii cu normă întreagă 
anuală (ENI), în anul anterior 
depunerii proiectului de minim 1 
(unu) !"#	%&'%(! ≥ 1	,	conform 
raportului de expertiză contabilă? 

14.2 Solicitantul de finanțare își asumă 
menținerea cel puțin a numărului 
mediu de locuri de muncă, calculat 
conform reglementărilor CE în 
echivalenți medii cu normă întreagă 
anuală (ENI) înregistrat în anul 
anterior depunerii proiectului, pe 
perioada de evaluare, selecție, 
contractare, implementare și 
durabilitate, respectiv 3 ani după 
efectuarea plății finale în cadrul 
contractului de finanțare? 

   • Documente verificate: 
• Raport de expertiză contabilă din care să reiasă 

numărul de locuri de muncă exprimate în echivalenți 
medii cu normă întreagă anuală (ENI), înregistrat în 
anul anterior depunerii proiectului 

• Formularul cererii de finanțare  
• Anexa 2_Declarație de asumare  
• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 
• Fișa/fișe de post aferentă/aferente locului/locurilor de 

muncă nou creat/create legate de investiția propusă 
prin proiect 
 

Se verifică: 
• dacă numărul de locuri de muncă exprimate în 

echivalenți medii cu normă întreagă anuală (ENI), în 
anul anterior depunerii proiectului este minim 1 
(unu).  

• dacă solicitantul de finanțare își asumă menținerea 
numărului de locuri de muncă. 
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14.3 Solicitantul de finanțare își asumă 
creșterea numărului mediu de locuri 
de muncă calculat conform 
reglementărilor CE în echivalenți 
medii cu normă întreagă anuală (ENI) 
cu minim 1, prin crearea la finalizarea 
implementării proiectului* a cel puțin 
unui loc de muncă nou, legat strict 
de activitatea finanțată, și 
menținerea acestuia pe perioada de 
durabilitate a contractului de 
finanțare, respectiv 3 ani de la plata 
finală în cadrul contractului de 
finanțare? 
 
* Termenul de realizare a ENI anual  
create în entitățile care beneficiază de 
sprijin este 1 an de la data finalizării 
implementării investiției, respectiv 
data plății finale către beneficiar. 

• ENI anual este definit ca raportul dintre orele de lucru 
efectiv lucrate pe parcursul unui an calendaristic 
împărțit la numărul total de ore lucrate convențional 
în aceeași perioadă de către o persoană sau un grup. 
Prin convenție, o persoană nu poate efectua mai mult 
de un ENI anual. Numărul de ore lucrate convențional 
este determinat pe baza normelor de muncă 
normative/statutare conform legislației naționale. O 
persoană cu normă întreagă va fi identificată cu 
referire la statutul său de angajare și tipul de contract, 
cu normă întreagă sau cu normă parțială. 

• dacă solicitantul de finanțare își asumă crearea a cel 
puțin unui loc de muncă legat direct de investiția 
finanțată și menținerea acestuia pe perioada de 
durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 
ani de la plata finală în cadrul contractului de 
finanțare; 

• dacă fișa/fișele de post este/sunt în legătură cu 
locul/locurile de muncă creat/create în linie cu 
activitatea susținută prin proiect. Nu se vor lua în 
calcul locurile de muncă nou create în activități 
suport: administrativ, contabilitate, juridic, etc.; 

• dacă informațiile sunt corelate cu cele din secțiunea 
Indicatori proiect din cererea de finanțare, pentru 
indicatorul de rezultat RCR01 Locuri de muncă create 
în entitățile care beneficiază de sprijin; 

• dacă solicitantul de finanțare își asumă că în perioada 
de implementare, în procesul de recrutare și selecție 
a noilor salariați, anunțul de angajare să nu conțină 
referințe, criterii, cerințe care să restricționeze accesul 
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la muncă pe considerente de sex, apartenența la 
minorități, categorie sau medii defavorizate, 
marginalizate, dizabilități, etc. Anunțurile de angajare 
vor oferi șanse egale tuturor, inclusiv prin asigurarea 
accesului la informație. 

II.B 
Criterii de evaluare a eligibilității 

proiectului 
DA / NU / NA 

DA NU NA Ce se verifică? 

15.  Proiectul este corelat cu obiectivele și 
activitățile  apelului de proiecte și propune 
investiții specifice eligibile? 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 2_Declarația de asumare  
• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 

 
Se verifică:  

• dacă investițiile/activitățile propuse prin proiect se 
încadrează în tipul de proiecte eligibile detaliate în 
GSF. 

• dacă solicitantul își asumă că prin rezultatele 
proiectelor propuse, va asigura accesul persoanelor 
cu dizabilităţi la spațiul fizic, la produsele 
informaționale și comunicative, la serviciile și 
programele pe care societatea le pune la dispoziția 
membrilor săi, în condiții de egalitate și 
nediscriminare. 

 
Tipuri de activități eligibile: 

• Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de 
producție, de tip construcție industrială, inclusiv 
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asigurarea utilităților generale aferente, respectiv 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze 
naturale, agent termic, energie electrică, PSI. Sunt 
eligibile investiții exclusiv în spații de producție de tip 
construcție industrială de tip hală de producție 
incluse la subgrupa 1.1. “Construcții industriale” fixe: 
clasa 1.1.1. Clădiri industriale, clasa 1.1.2 Construcţii 
uşoare cu structuri metalice - hale de producţie, hale 
de montaj etc., și 1.1.5 Piste și platforme, definite 
conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu 
modificările ulterioare. 
În cazul proiectelor care propun execuție de lucrări 
care necesită Autorizație de Construire, costul 
eligibil pentru construcții – montaj (C+M), conform 
definiției din HG 907/2016, se încadrează în pragul de 
600 euro/mp cu TVA inclus, echivalent în lei, la 
cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării 
versiunii aprobate a ghidului solicitantului de 
finanțare. 
Pentru proiectele sprijinite care includ și componente 
de infrastructură, beneficiarul va lua toate măsurile 
pentru a asigura accesibilitatea la mediul fizic la locația 
de implementare a proiectului prevăzute în legislația 
națională, precum și adaptarea spațiului construit. 

• Achiziționarea de echipamente tehnologice, 
utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 
informatice, birotică, respectiv care se regăsesc în 
Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (mașini, 
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utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și 
instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6 
Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat, Grupa 3 
„Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a 
valorilor umane și materiale și alte active corporale” 
din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu 
modificările și completările ulterioare și care se 
încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, 
stabilită prin reglementările legale în vigoare la data 
depunerii cererii de finanțare. 
Beneficiarul se va asigura că echipamentele 
achiziționate prin proiect vor fi adaptate accesului și 
manevrării de către persoane cu dizabilități, 
respectând cerințele minime legale în vigoare specifice 
fiecărui tip de echipament. 

• Achiziționarea de instalații/echipamente specifice 
în scopul obținerii unei economii de energie, 
precum și sisteme care utilizează surse regenerabile2, 
alternative de energie, în cazul în care acestea sunt 
destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, în 
procent de minim 5% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, de ex: stații de încărcare, pompe de 
căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri 

 
2 Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, 
bioetanol, biogaz); energia geotermală.  
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și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații 
sortare – reciclare deșeuri, etc. 
Valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv 
valoarea instalațiilor/echipamentelor specifice în 
scopul obținerii unei economii de energie este de 
minim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

• Investiții în active necorporale: procese 
manageriale, de producție, programe informatice, 
utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, 
licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care 
conduc la digitalizarea microîntreprinderii, eligibile în 
limita a maxim 15% din valoarea totală eligibilă a 
investiției. 
Beneficiarul va lua măsuri ca echipamentele și serviciile 
de tip ICT achiziționate și/sau furnizate prin proiect să 
respecte cerințele de adaptare a mediului 
informațional și comunicațional la nevoile persoanelor 
cu diferite dizabilități - fizice, senzoriale, psihice etc. 

• Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a 
gamei de produse și servicii oferite, prin 
participarea solicitantului de finanțare, la nivel 
național și/sau extern, în afara României, la târguri, 
misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant, 
eligibile în limita a maxim 15% din valoarea totală 
eligibilă a investiției.   
Solicitantul de finanțare va demonstra extinderea 
piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii 
oferite la nivel național și/sau extern, în afara României, 
prin încheierea a cel puțin unui contract comercial. 
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Solicitantul trebuie să facă dovada obținerii de venituri 
ca urmare a încheierii a cel puțin unui contract, fie la 2 
ani de la data finalizării implementării investiției, fie la 
maxim 3 ani de la data finalizării investiției, în caz 
contrar solicitantul de finanțare va restitui integral 
valoarea cheltuielilor efectuate pentru activități de 
extindere a piețelor de vânzare a gamei de produse și 
servicii oferite, în cadrul contractului de finanțare, în 
conformitate cu Raportul de expertiză contabilă. 

• Activități din domeniul economiei circulare sau 
activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare 
ecologice eligibile în limita a maxim 5% din valoarea 
totală eligibilă a investiției, de ex: 

o reciclarea materialelor deja disponibile în piață 
sub formă de deșeuri și extinderea activității 
de reciclare;  

o investiții în eficientizarea eco-designului de 
produse, astfel încât durata de viață a acestora 
să fie extinsă, gradul de reparabilitate să 
crească, iar reciclarea materialelor 
componente să fie posibilă ușor și cu 
randamente sporite;  

o promovarea reutilizării și stimularea utilizării 
produselor ecologice. 

Pentru a fi eligibile,  activitățile din domeniul economiei 
circulare trebuie să fie suplimentare măsurilor obligatorii 
prevăzute pentru respectarea principiului DNSH. 
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Recomandare pentru solicitanți: 
Se recomandă ca proiectul să propună achiziții verzi pentru 
minim 30% din investiția în echipamente și dotări, iar minim 
20% din materialele de construcții utilizate la lucrările de 
execuție să fie certificate Eco Label.  
 
Neeligibilitatea unei activități nu conduce la neeligibilitatea 
cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor. 
 
Nu sunt eligibile: 

• Proiecte care propun investiții care se vor 
implementa în mediul rural cu excepția celor din 
stațiunile turistice atestate. 

• Proiectele care propun investiții în activități din 
sectoarele menționate în Anexa 28_Domenii de 
activitate excluse de la finanțare sau care nu se 
regăsesc în cadrul Anexei 27_Domenii de activitate 
eligibile. 

• Proiectele care constau exclusiv în realizarea de 
lucrări de întreținere/reparare/mentenanță/lucrări de 
modernizare a construcției care nu se supun 
autorizării în condițiile legislației în vigoare. 

• Proiectele care constau exclusiv în activități care 
conduc la digitalizarea microîntreprinderii. 

• Proiectele finalizate care, potrivit art.2 al RDC, 
Regulamentul (UE) 2021/1060, pct.37, reprezintă 
proiectele care au fost încheiate în mod fizic sau 
implementate integral și pentru care toate plățile 
aferente au fost efectuate de beneficiari, iar 
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contribuția publică relevantă a fost plătită 
beneficiarilor. 

• Proiectele care au făcut obiectul unui contract de 
lucrări de investiții anterior pentru care nu a fost 
realizată recepția finală sau pentru care a fost reziliat 
contractul de finanțare din fonduri publice pentru 
aceeași investiție, la solicitarea beneficiarului. 

• Proiectele care propun investiții demarate, de ex. a 
fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a 
fost dată o comandă fermă de bunuri, înainte de data 
depunerii cererii de finanțare, cu excepția 
cheltuielilor aferente consultanței pentru scrierea 
proiectului, managementului de proiect și pentru 
întocmirea Raportului de expertiză contabilă. 

16.  Investiția propusă prin proiect vizează o 
singură clasă CAEN care se regăsește în 
Anexa 27_Domenii de activitate eligibile? 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 
• Anexa 27_Domenii de activitate eligibile 

 
Se verifică: dacă investiția propusă prin proiect vizează o 
singură clasă CAEN care se regăsește în Anexa 27_Domenii 
de activitate eligibile 

17.  Proiectul nu are demarate procedurile de  
achiziții înainte de data depunerii cererii 
de finanțare, cu excepția cheltuielilor 
aferente consultanței pentru scrierea 
proiectului, managementului de proiect și 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 2_Declarație de asumare  
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 
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pentru întocmirea Raportului de expertiză 
contabilă? 

Se verifică: dacă nu au fost demarate procedurile de  
achizițiile înainte de data depunerii cererii de finanțare, în 
conformitate cu mențiunile din cererea de finanțare și 
anexele acesteia. 

18.  Proiectul propus prin cererea de finanțare 
nu a mai beneficiat de finanţare publică în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii 
cererii de finanţare, pentru aceleași 
activităţi de construcţie/modernizare/ 
extindere realizate asupra aceleiaşi 
infrastructuri/aceluiaşi segment de 
infrastructură şi nu beneficiază de fonduri 
publice din alte surse de finanţare? 

   Documente verificate: 
• Anexa 2_Declarație de asumare  

 
Se verifică: dacă 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 
aceleași activităţi de construcţie/modernizare, realizate 
asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de 
infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte 
surse de finanţare în conformitate cu informațiile din 
secțiunea A Eligibilitate și angajament din Anexa 2_ 
Declarația de asumare. 

19.  Proiectul se încadrează în valoarea minimă 
și maximă pentru asistența financiară 
nerambursabilă definită în capitolul 1.5. 
Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile din GSF? 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 

 
Se verifică:  

• dacă valoarea investiției se încadrează în valoarea 
minimă și maximă pentru asistenței financiară 
nerambursabilă, definite în capitolul 1.5. Valoarea 
asistențe financiare nerambursabile din GSF. 

În cazul în care valoarea asistenței financiare nerambursabilă 
a proiectului este inferioară valorii minime stabilite prin ghidul 
solicitantului de finanțare, proiectul se respinge de la finanțare 
fără solicitare de clarificări. 
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20.  Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu 
depășește plafonul de minimis, ținând 
cont de regula de cumul a ajutoarelor 
aplicabil întreprinderii unice? 
 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 2_Declarație de asumare, sectiunea D 

Întreprinderea unică 
 
Se verifică:  

• dacă valoarea ajutorului de minimis solicitat nu 
depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula 
de cumul a ajutoarelor; 

• dacă este respectat plafonul de minimis de care 
poate beneficia întreprinderea unică; 

• dacă regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost 
respectată. 
 

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis 
s-ar depăși plafonul maxim menţionat mai sus, întreprinderea 
poate beneficia de ajutor de minimis, dacă solicită acest lucru, 
doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul 
ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest 
plafon. 

21.  Perioada  de implementare a activităților 
proiectului este de maxim 14 luni și nu 
depășește 31 decembrie 2029? 
 
Perioada de implementare a proiectului 
poate fi prelungită, în cazuri justificate cu 
maxim jumătate din perioada menționată 
anterior, respectiv cu maxim 7 luni. 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 

 
Se verifică:  

• dacă informațiile sunt corect completate în secțiunea 
Activități previzionate din cererea de finanțare; 

• dacă perioada de implementare a activităților 
proiectului nu depășește durata de 14 luni. 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

 

28 

22.  Proiectul include măsurile de comunicare 
și vizibilitate, conform cerințelor din 
Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile 
stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea 
cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari în 
cadrul operațiunilor finanțate în perioada 
de programare 2021 - 2027 prin Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european Plus, Fondul de coeziune 
și Fondul pentru o tranziție justă? 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare  

 
Se verifică: dacă sunt incluse măsurile de comunicare și 
vizibilitate, conform cerințelor din Regulamentul (UE) 
2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind 
stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor 
efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în 
perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, 
Fondul de coeziune. 

23.  Planul de afaceri este completat integral și 
conține informații relevante legate de 
necesitatea realizării investiției, în 
conformitate cu conținutul minim al 
acestuia?  

   Documente verificate: 
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 

 
Se verifică: dacă Planul de afaceri este completat integral și 
conține informații relevante legate de necesitatea realizării 
investiției. 

24.  Locația de implementare a proiectului: 
a) este adecvată pentru realizarea 

proiectului, respectiv: 
• este racordată la toate utilitățile 

necesare funcționării: energie 
electrică, alimentare cu apă, 
canalizare, gaze naturale, dacă 
este cazul, dacă realizarea 
branșamentelor/racordurilor nu 
face obiectul proiectului; 

• nu este ocupată de alți utilizatori; 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare  
• Anexa 2_Declarație de asumare  
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 
• Plan de amplasare a activelor achiziționate prin 

proiect 
Se verifică:  

• dacă criteriile de evaluare și selecție prevăzute la Cap. 
2.2 Criterii de evaluare și selecție privind proiectul 
sunt îndeplinite; 
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• nu este ocupată cu alte bunuri 
care nu au legătură cu investiția 
sau activitatea derulată de 
solicitantul de finanțare pentru 
care solicită finanțare; 

• nu prezintă degradări 
incompatibile cu realizarea 
investiției propuse pentru acele 
elemente care nu fac obiectul 
investițiilor prin proiectul depus; 

• nu prezintă un grad de uzură 
avansat pentru acele elemente 
care nu fac obiectul investițiilor 
prin proiectul depus, etc; 

b) corespunde cu descrierea din cererea 
de finanțare și Planul de afaceri? 

• dacă informațiile sunt corect completate în secțiunea 
Localizare proiect din cererea de finanțare; 

• dacă locația de implementare a proiectului 
corespunde cu informațiile care rezultă din 
documentele încărcate conform Cap. 3.3 
Documentația necesară finanțării. 

• dacă elementele incluse în Planul de afaceri sunt 
corelate cu situația existentă la locația de 
implementare a proiectului 

 
În cazul în care locația nu este adecvată implementării 
proiectului și în corelare cu activitățile propuse în cadrul 
proiectului depus, nu corespunde cu descrierea din cererea 
de finanțare și Planul de afaceri, respectiv nu este liberă, nu 
are utilități, prezintă un grad de uzură avansat, nu este 
încadrată în categoria spațiilor în care se pot desfășura 
activități, proiectul se va respinge. 

25.  Proiectul respectă legislația națională și 
comunitară în domeniile egalității de 
șanse, de gen/nediscriminare/ 
accesibilitate, dezvoltare durabilă/ 
eficienţă energetică/imunizare la 
schimbările climatice: 
1. Egalitate de şanse, de gen, 

nediscriminare şi accesibilitate: 
a) Proiectul implementează măsuri în 

ceea ce privește egalitatea de 
șanse, nediscriminarea, conform 
legislației naționale în vigoare în 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare  
• Anexa 2_Declarație de asumare 
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 

 
Se verifică: dacă proiectul respectă legislația națională și 
comunitară în domeniile egalității de șanse, de 
gen/nediscriminare/accesibilitate, dezvoltare durabilă/ 
eficienţă energetică/imunizarea la schimbări climatice. 
Solicitantul de finanțare va avea în vedere metodologiile 
anexă la ghidul solicitantului de finanțare, precum și legislația 
aplicabilă în domeniile: 
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corelare cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. 

b) Proiectul prevede crearea de 
facilităţi/adaptarea infrastructurii 
pentru accesul persoanelor cu 
dizabilităţi și adaptarea 
echipamentelor în vederea operării 
de către persoanele cu dizabilități, 
inclusiv serviciile de tip ICT. 

2. Dezvoltare durabilă şi eficienţă 
energetică: 
Proiectul prevede măsuri care conduc 
la respectarea cerințelor privind 
protecția mediului pentru promovarea 
dezvoltării durabile, care se referă 
la utilizarea surselor de energie curată, 
economie circulară, inclusiv prevenirea 
și reciclarea deșeurilor, prevenirea și 
controlul poluării asupra aerului, apei, 
solului, protecția resurselor de apă, 
protecția și conservarea biodiversității. 

3. Imunizare la schimbări climatice: 
Proiectul prevede măsuri de atenuare 
și adaptare la schimbările climatice, la 
prevenirea și gestionarea riscurilor? 
 

• egalității de șanse, de 
gen/nediscriminare/accesibilitate. 

• dezvoltării durabile,  imunizării la schimbările climatice. 
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26.  Proiectul respectă principiul DNSH3 și 
include:  

• obligația ca executantul lucrării să 
semneze un contract cu un 
operator pentru reciclarea 
deșeurilor rezultate din investițiile în 
construirea/modernizarea/extinder
ea spațiilor de producție, de tip 
construcție industrială, ca măsură 
de atenuare a criteriului economiei 
circulare aferent DNSH, 

• obligația solicitantului de a avea  un 
contract cu un operator pentru 
reciclarea deșeurilor  de hârtie, 
metal, materiale plastice, sticla, 
DEEE-uri - deșeuri de echipamente 
electrice și electronice -  provenite 
din înlocuirea echipamentelor? 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare  
• Anexa 2_Declarație de asumare 
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 

 
Se verifică:  

• dacă informațiile din cererea de finanțare sunt 
corelate cu informațiile din Planul de afaceri. 

• dacă prin proiect se prevede obligativitatea că la 
momentul executării lucrărilor de investiții, 
executantul va avea semnat un contract cu un 
operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din 
investițiile în construirea/modernizarea/extinderea 
spațiilor de producție, de tip construcție industrială 
sau construirea unor spații în care se vor desfășura 
activități de agrement și fitness, servicii de educație 
fizică și sport ca măsură de atenuare a criteriului 
economiei circulare aferent DNSH 

 
Solicitantul de finanțare va avea în vedere metodologia anexă 
la ghidul solicitantului de finanțare dezvoltată inclusiv pentru 
respectarea principiului de ”a nu prejudicia în mod 
semnificativ”   DNSH  

27.  Proiectul prezintă Decizia etapei de 
încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului 
emisă de autoritatea de mediu, în 

   Documente verificate: 
• Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura 

de evaluare a impactului asupra mediului sau 
Clasarea notificării 

 
3 DNSH - Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”), Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 
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conformitate cu prevederile Legii nr. 
292/2018 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului și ale Ordinului nr. 
269/2020 sau Clasarea notificării? 

Se verifică: dacă Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau 
Clasarea notificării este emisă pentru investiția propusă prin 
proiect. 

II.C 
Criterii de evaluare a eligibilității 

cheltuielilor 
DA / NU / NA 

DA NU NA Ce se verifică? 

28.  Secțiunea Buget din cererea de finanțare 
este completată cu valorile aferente 
proiectului și respectă pragurile stabilite 
pentru cheltuieli? 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Devizul general, dacă e cazul 
• Oferte de preț 

 
Se verifică: 

• dacă valorile completate în cererea de finanțare sunt 
corelate cu cele din Devizul general, dacă e cazul; 

• dacă valorile completate în cererea de finanțare sunt 
justificate prin ofertele de preț; 

• dacă valorile pentru asistența financiară 
nerambursabilă și contribuția proprie sunt corect 
calculate, conform prevederilor din GSF; 

• dacă sunt respectate limitele, procentuale și/sau 
valorice în conformitate cu  prevederile din GSF. 

În cazul în care valoarea totală eligibilă din bugetul proiectului 
este 0 (zero), proiectul se respinge de la finanțare fără 
solicitare de clarificări. 
Nu este acceptabilă creșterea valorii eligibile a proiectului ca 
urmare a eventualelor clarificări/corectări asupra bugetului 
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29.  Cheltuielile sunt încadrate corect conform 
categoriilor de cheltuieli eligibile și 
neeligibile? 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 

 
Se verifică: dacă cheltuielile sunt corect încadrate în 
categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile în conformitate 
cu prevederile din GSF. 

III Criterii calitative de selecție 
DA / NU / NA DA NU NA 

Ce se verifică? 
Dacă la finalul celor 30 de zile lucrătoare aferente etapei 
de evaluare și selecție unul din criteriile de mai jos este 
bifat cu NU, proiectul se va respinge 
Se pot solicita clarificări pentru toate elementele de mai jos, 
cu excepțiile precizate. 

30.  Coerența și maturitatea proiectului de 
investiții: 

a) Informațiile din Planul de afaceri 
sunt corelate și complementare cu 
cele din formularul cererii de 
finanțare și macheta financiară, 
precum și cu cele constatate la 
vizita la locația de implementare? 

b) Planul de afaceri și formularul 
cererii de finanțare demonstrează 
că investiția propusă răspunde 
specificului intervenției regionale 
1.3A Sprijin pentru 
microîntreprinderi? 

c) Este justificată necesitatea şi 
oportunitatea investiției propusă 
prin proiect referitor la lucrările 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 
• Anexa 7_Plan de mentenanță 

 
Se verifică:  

• dacă Informațiile din Planul de afaceri sunt corelate 
cu cele din formularul cererii de finanțare și macheta 
financiară, precum și cu cele constatate la vizita la 
locația de implementare; 

• dacă Planul de afaceri  demonstrează că investiția 
propusă răspunde specificului intervenției regionale 
1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi; 

• dacă este justificată necesitatea şi oportunitatea 
investiției propusă prin proiect referitor la lucrările 
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propuse, achiziționarea 
dotărilor/echipamentelor/serviciilor 
raportat la: problemele/nevoile 
specifice identificate și detaliate 
cărora le va răspunde proiectul și 
costurile de operare și resursele 
financiare disponibile/alocate în 
vederea întreținerii și funcționării 
dotărilor/ echipamentelor pe durata 
ciclului de viaţă și pe perioada de 
durabilitate a proiectului, conform 
planului de mentenanță? 

d) Sunt descrise achizițiile propuse, 
fluxul tehnologic și etapele 
procesului de producție, precum și 
echipa de operare a investiției, fiind 
demonstrată integrarea 
elementelor de investiție cu 
activitatea propusă spre finanțare? 

e) Strategia de marketing prezintă în 
clar modalitatea în care 
implementarea proiectului 
contribuie la extinderea piețelor de 
vânzare, a gamei de produse și 
servicii oferite? 

propuse, achiziționarea dotărilor/echipamentelor/ 
serviciilor; 

• dacă sunt descrise achizițiile propuse, fluxul 
tehnologic și etapele procesului de producție, 
precum și echipa de operare a investiției, fiind 
demonstrată integrarea elementelor de investiție cu 
activitatea propusă spre finanțare; 

• dacă Strategia de marketing prezintă în clar 
modalitatea în care implementarea proiectului 
contribuie la extinderea piețelor de vânzare, a gamei 
de produse și servicii oferite. 

31.  Cheltuielile sunt realiste, corect estimate, 
suficiente și necesare pentru 
implementarea proiectului: 

   Documente verificate: 
• minim 2 oferte de preț emise de către societăți care 

activează în domeniul construcțiilor  
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a) proiectul prezintă minim 2 oferte de 
preț emise de către societăți care 
activează în domeniul construcțiilor 
- pentru lucrări de construcții care 
nu se supun autorizării? 

b) proiectul prezintă minim 2 oferte de 
preț din surse verificabile și 
obiective - pentru achizițiile de 
dotări/echipamente/utilaje/ 
instalații/etc. și servicii? 

c) în cazul proiectelor care propun 
lucrări cu Autorizație de Construire, 
costul eligibil pentru construcții – 
montaj (C+M), conform definiției din 
HG 907/2016, se încadrează în 
pragul de 600 euro/mp cu TVA 
inclus, echivalent în lei, la cursul de 
schimb InforEuro valabil la data 
publicării versiunii aprobate a 
ghidului solicitantului de finanțare? 

• minim 2 oferte de preț din surse verificabile și 
obiective - pentru achizițiile de 
dotări/echipamente/utilaje/instalații/etc. și servicii 
 

Se verifică: dacă informațiile din documente justificative 
care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului 
sunt realiste, corect estimate, suficiente și necesare pentru 
implementarea proiectului, iar îndeplinirea criteriului se 
poate face bifând doar două din subcriterii, după caz. 

32.  Proiectul conține o componentă de 
dezvoltare durabilă, respectiv 
achiziționarea de instalații/ echipamente 
specifice în scopul obținerii unei economii 
de energie sau sisteme care utilizează 
surse regenerabile de energie pentru 
eficientizarea activităților pentru care a 
solicitat finanțare, de ex: stații de încărcare, 
pompe de căldură, mini-eoliene, 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 

 
 
 
Se verifică: 

• dacă proiectul conține o componentă de dezvoltare 
durabilă; 
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compresoare aer, panouri și/sau sisteme 
fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – 
reciclare deșeuri, etc., în valoare de minim 
5% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului? 

,%(-%./	%0ℎ232ț22	
0-56-&/&7ă	9'.%:2(ă
,%(-%./	7-7%(ă	/(2;2:2(ă ≥ 5% 

• dacă este respectat pragul de minim 5% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 

 

33.  Rata de profitabilitate (RP) calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii 
cererii de finanțare este mai mare sau 
egală cu 5%: 
 

>? = ?.-A27	&/7
B2A.%	9/	%A%0/.2 	C	100 ≥ 5	% 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse la 

Ministerul Finanțelor, în baza protocolului încheiat de 
AMPRV cu ANAF 

• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 
 
Se verifică: dacă rata de profitabilitate (RP) calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare 
este mai mare de 5%. 

34.  Rata de solvabilitate (RS) calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii 
cererii de finanțare este mai mare sau 
egală cu 1 (unu): 
 

>E = F072G/	7-7%(/
H%7-.22	7-7%(/ 	≥ 1 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse la 

Ministerul Finanțelor, în baza protocolului încheiat de 
AMPRV cu ANAF 

• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 
 
Se verifică: dacă rata de solvabilitate (RS) calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare 
este mai mare sau egală cu 1 (unu). 
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35.  Finanțarea nerambursabilă solicitată prin 
proiect nu depășește cu mai mult de patru 
ori valoarea cifrei de afaceri realizată în 
exercițiul financiar anterior depunerii 
cererii de finanțare? 
 

,%(-%./%	A2&%&ță.22	
&/.%5:'.I%:2(/	I-(2027%7ă

B2A.%	9/	%A%0/.2 ≤ 4 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse la 

Ministerul Finanțelor, în baza protocolului încheiat de 
AMPRV cu ANAF 

• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 
 
Se verifică: dacă valoarea finanțării nerambursabile 
solicitată nu depășește cu mai mult de patru ori valoarea 
cifrei de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior 
depunerii cererii de finanțare. 

36.  Proiectul conduce la o creștere sau o 
menținere a productivității muncii în anul 
3 de durabilitate, comparativ cu exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare? 
Productivitatea muncii (W) = Cifra de 
afaceri/Număr mediu de salariați 
 

∆M = M"#$ −M%&_()*
M%&_()*

∗ 100 ≥ 0 

unde: 
Wan_ref = productivitatea muncii în exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare 
WN+3 = productivitatea muncii în anul 3 de 
durabilitate. 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse la 

Ministerul Finanțelor, în baza protocolului încheiat de 
AMPRV cu ANAF 

• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 
 
Se verifică: dacă proiectul conduce la o creștere sau o 
menținere a productivității muncii în anul 3 de durabilitate, 
comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii 
de finanțare. 
 
În cazul în care proiectul nu conduce la o creștere sau o 
menținere a productivității muncii în anul 3 de durabilitate, 
comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare, solicitantul de finanțare va restitui valoarea 
asistenței financiare nerambursabile acordate, în 
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conformitate cu prevederile din Anexa 4_Contractul de 
finanțare. 

37.  Proiectul conduce la o creștere sau o 
menținere a ratei de profitabilitate în anul 
3 de durabilitate, comparativ cu exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare? 
 
Rata de profitabilitate (RP) = Profitul 
Net/Cifra de afaceri 
 

∆>? = >?"#$ − >?%&_()*
>?%&_()*

∗ 100 ≥ 0 

unde: 
RPan_ref = rata profitabilității în exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare 
RPN+3 = rata profitabilității în anul 3 de 
durabilitate. 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse la 

Ministerul Finanțelor, în baza protocolului încheiat de 
AMPRV cu ANAF 

• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 
 
Se verifică: dacă proiectul conduce la o creștere sau o 
menținere a ratei de profitabilitate în anul 3 de durabilitate, 
comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii 
de finanțare. 
 
În cazul în care proiectul nu conduce la o creștere sau o 
menținere a ratei de profitabilitate în anul 3 de durabilitate, 
comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare, solicitantul de finanțare va restitui valoarea 
asistenței financiare nerambursabile acordate, în 
conformitate cu prevederile din Anexa 4_Contractul de 
finanțare. 

38.  Devizul general nu este mai vechi de un 
an, dacă este cazul? 

   Documente verificate: 
• Devizul general, dacă e cazul 

Se verifică: dacă Devizul general nu este mai vechi de un 
an, dacă e cazul. 

39.  Sustenabilitatea investiției: 
a) solicitantul de finanțare dispune de 

resursele și mecanismele financiare 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 2_Declarația de asumare 
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și materiale necesare pentru a 
acoperi costurile de funcționare și 
întreținere ale investiției, dovedind 
sustenabilitatea financiară după 
încheierea proiectului şi încetarea 
finanţării nerambursabile, pe toată 
durata de durabilitate a 
contractului de finanţare, în 
conformitate cu planul de 
mentenanță al investiției - tehnic și 
financiar - valabil minim pentru 
perioada de durabilitate a 
contractului de finanțare, respectiv 
3 ani de la data efectuării ultimei 
plăți în cadrul proiectului? 

b) solicitantul identifică toate 
aspectele aferente sustenabilităţii 
proiectului referitoare la:  

• sustenabilitatea instituţională - 
structura funcţională destinată 
managementului; 

• sustenabilitatea operaţională - 
lucrări specifice conform planului 
de mentenanță. 

• Anexa 7_Plan de mentenanță 
 
Se verifică: 

• dacă este completat planul de mentenanță anexă la 
GSF; 

• dacă sunt corelate informațiile din Anexa 2_ 
Declarația de asumare și datele financiare furnizate 
în cadrul cererii de finanțare. 

40.  Proiectul introduce inovații în materie de 
produs sau proces? 
 
Inovația reprezintă un produs sau proces 
nou sau îmbunătățit, sau o combinație a 

   Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 
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acestora care diferă semnificativ de 
produsele sau procesele anterioare ale 
întreprinderii și care a fost pus la dispoziția 
potențialilor utilizatori sub formă de 
produs sau utilizat de către unitate sub 
formă de proces. 
Inovația este bazată pe rezultatele unor 
tehnologii noi, a unor dezvoltări 
tehnologice, a noi combinații ale 
tehnologiei existente sau utilizarea altor 
cunoștințe obținute de 
întreprindere. Inovația trebuie să fie nouă 
pentru întreprindere, dar nu este 
necesar să fie nouă pentru sectorul de 
activitate sau pentru piață. Nu are 
importanță dacă inovația a apărut inițial în 
cadrul întreprinderii respective sau în alte 
întreprinderi. 
Inovația este mai mult decât o idee nouă 
sau o invenție. O inovație 
necesită implementare, fie prin utilizarea 
activă, fie prin punerea la dispoziție pentru 
utilizare de către alte părți. Implementarea 
necesită un efort susținut al organizațiilor 
pentru a se asigura că inovația este 
accesibilă potențialilor utilizatori, fie 
pentru propriile procese, fie pentru 
utilizatori externi. Cerința de 
implementare este o caracteristică 

Se verifică: dacă proiectul introduce inovații în materie de 
produs sau proces 

 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

 

41 

definitorie a inovației, care o deosebește 
de invenții, prototipuri, idei noi etc. 
 
Inovația de produs: un bun sau un serviciu 
nou sau îmbunătățit, care diferă 
semnificativ de bunurile sau serviciile 
anterioare ale firmei și care este introdus 
pe piață. Produsele reprezintă rezultatul 
economic al activităților de producție. 
Inovațiile de produs trebuie să ofere 
îmbunătățiri semnificative la una sau mai 
multe caracteristici sau specificații de 
performanță. Aceasta include adăugarea 
de noi funcții sau îmbunătățiri ale 
funcțiilor existente sau ale utilizării. 
Caracteristicile funcționale relevante 
includ: calitatea, specificațiile tehnice, 
fiabilitatea, durabilitatea, eficiența 
economică în timpul utilizării, 
accesibilitatea, confortul, capacitatea de 
utilizare și ușurința de utilizare. Inovațiile 
de produs nu trebuie să îmbunătățească 
toate funcțiile sau specificațiile de 
performanță. O îmbunătățire sau 
adăugarea unei noi funcții poate fi, de 
asemenea combinată cu o pierdere a altor 
funcții sau o scădere a unor specificații de 
performanță. Inovațiile de produs pot 
utiliza cunoștințe sau tehnologii noi sau se 
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pot baza pe noi utilizări sau combinații de 
cunoștințe sau tehnologii existente. 
 
Inovația de proces: un proces de afaceri 
nou sau îmbunătățit pentru una sau mai 
multe funcții de afaceri, care diferă 
semnificativ de procesele de afaceri 
anterioare ale firmei și care a fost introdus 
de către firmă. Toate funcțiile de afaceri 
pot face obiectul activității de inovare. 
Termenul proces de afaceri include funcția 
principală de afaceri de a produce bunuri 
și servicii și funcții de sprijin, cum ar fi: 
distribuția și logistica, marketingul, 
vânzările și serviciile post-vânzare, servicii 
de tehnologie a informației și 
comunicațiilor pentru firme, funcții 
administrative și de management, servicii 
de inginerie și servicii tehnice conexe 
pentru firmă și dezvoltare de produs și 
procese de afaceri. 
Prin prezentul ghid se are în vedere funcția 
principală de afaceri de a produce bunuri 
și servicii. În acest context, atât procesele 
de afaceri noi, cât și cele îmbunătățite pot 
fi motivate de obiective ce urmăresc: 
reducerea costurilor, îmbunătățirea 
calității produselor reducerea duratei 
fluxului de fabricație, reducerea cantității 
de deșeuri rezultate, îmbunătățirea 
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calității muncii angajaților implicați în 
proces pentru a îndeplini cerințe de 
reglementare. 
 
Nu se consideră inovație de proces 
simpla achiziție de echipamente 
performante și includerea acestora în 
procesul de producție existent.  

IV 
 

Criterii de prioritizare a proiectelor 
 

Punctaj 

Ce se verifică? 
 

Conform punctajelor obținute la criteriile de la această 
secțiune, se contractează direct proiectele care 
îndeplinesc pragul de excelență, restul proiectelor se 
ordonează în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obținute și se finanțează în funcție de încadrarea în 
alocare. Proiectele care obțin 0 puncte vor fi excluse de 
la finanțare.  

Selecția proiectelor în cadrul prezentului apel se va realiza după cum urmează: 

 

Demararea evaluării proiectelor se va efectua în ordinea depunerii acestora.  

Proiectele care nu se încadrează în niciunul din pragurile menționate la pct a), b) sau c) de la criteriile de prioritizare vor primi 0 
(zero) puncte pentru respectivul criteriu. 

La finalul evaluării și selecției, fiecare cerere de finanțare depusă în cadrul apelului lansat prin prezentul ghid va obține pentru 
criteriile de prioritizare un punctaj cuprins între 0 și 100 de puncte. 

În contractarea proiectelor se va ține cont de un prag de excelență:  

Pragul de excelență = 75 puncte  
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Proiectele care îndeplinesc pragul de excelență de 75 de puncte se vor contracta direct. Restul proiectelor, care întrunesc un 
punctaj mai mic de 75 puncte, se ordonează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se contractează în măsura în care 
acestea se încadrează în alocarea apelului de proiecte.  

Proiectul nu se respinge de la finanțare dacă obține 0 puncte la cel puțin un criteriu de prioritizare. 

Proiectul se respinge de la finanțare dacă totalizează 0 puncte la finalul evaluării tuturor criteriilor de prioritizare. 

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, în cazul în care gradul de acoperire a proiectelor depuse va atinge 300% din 
alocarea apelului, iar pentru contractarea proiectelor se va utiliza mecanismul descris mai sus. 

Dacă alocarea apelului de proiecte se epuizează pe parcursul procesului de evaluare și selecție, înainte de închiderea apelului de 
proiecte, proiectele care nu se încadrează în alocarea vor fi incluse pe o listă de rezervă a apelului de proiecte. 

 

 

41.  Rata de profitabilitate (RP), calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii 
cererii de finanțare are valoarea: 

>? = ?.-A27	&/7
B2A.%	9/	%A%0/.2 	C	100 

 Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în 

baza protocolului încheiat de AMPRV cu ANAF 
• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 

 
Se verifică: dacă Rata de profitabilitate (RP), calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare se 
încadrează într-unul din pragurile de la pct a), b) sau c) 
 
 
 

 

a) 5%<RP<10% 10 puncte 

b) 10%≤ RP<20% 15 puncte 

c) 20%≤RP 25 puncte 
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42.  Rata de solvabilitate (RS), calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii 
cererii de finanțare are valoarea: 

>E = F072G/	7-7%(/
H%7-.22	7-7%(/ 

 Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în 

baza protocolului încheiat de AMPRV cu ANAF 
• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 

 
Se verifică: dacă Rata de solvabilitate (RS), calculată în 
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare se 
încadrează într-unul din pragurile de la pct a), b) sau c) 
 

a) 1 < RS < 2 10 puncte 

b) 2 ≤ RS < 2,5 15 puncte 

c) 2,5 ≤ RS 25 puncte 

43.  Raportul între finanțarea nerambursabilă 
solicitată prin proiect și  valoarea cifrei de 
afaceri realizată în exercițiul financiar 
anterior depunerii cererii de finanțare are 
valoarea:  

              +",- =
.%/0%()%*1&%&ță(11	

&)(%567(8%61/)	80/191:%:ă
,1*(%	;)	%*%9)(1   

 Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în 

baza protocolului încheiat de AMPRV cu ANAF 
• Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară 

 
Se verifică: dacă Raportul între finanțarea nerambursabilă 
solicitată prin proiect și  valoarea cifrei de afaceri realizată în 
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare se 
încadrează într-unul din pragurile de la pct a), b) sau c) 
 
 
 
 
 

 

a) 3< FN/CA < 4 5 puncte 

b) 2 < FN/CA ≤ 3 10 puncte 

c) FN/CA ≤ 2 15 puncte 
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44.  Solicitantul de finanțare își asumă o 
contribuție proprie mai mare decât 
contribuția minimă menționată în GSF cu: 

 Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în 

baza protocolului încheiat de AMPRV cu ANAF 
 

Se verifică: dacă valoarea contribuției proprii (CP) asumată 
de solicitant se încadrează într-unul din pragurile de la pct 
a), b) sau c) 
 
Rotunjirea se va face matematic. Exemplu de calcul: 
 
În cazul unei contribuții proprii minime de 10%: 

• asumarea unei contribuții proprii de 15,45% reprezintă 
5 puncte procentuale, iar proiectul este punctat cu 5 
puncte. 

• asumarea unei contribuții proprii de 15,60 puncte, 
reprezintă 6 puncte procentuale, iar proiectul este 
punctat cu 10 puncte. 

a) ≤ 5 puncte procentuale rotunjite la  
un număr întreg 

5 puncte 

b) ≤ 10 puncte procentuale rotunjite la  
un număr întreg 

10 puncte 

c) > 10 puncte procentuale rotunjite la  
un număr întreg 

15 puncte 

45.  Proiectul propune:  Documente verificate: 
• Formularul cererii de finanțare 
• Anexa 21_ Plan de afaceri_Macheta financiară 
 

Se verifică: dacă proiectul propune extinderea pe piața 
internă sau pătrunderea pe piața externă sau extinderea pe 
noi piețe externe, respectiv dacă se încadrează într-unul din 
pragurile de la pct a), b) sau c).  
 

a) Extinderea pe piața internă 5 puncte 

b) Pătrunderea pe piața externă în 
condițiile în care la depunerea 
cererii de finanțare, solicitantul de 
finanțare nu a înregistrat venituri 

10 puncte 


