
CORRIGENDUM nr. 1 
 
 
Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local”, domeniul major de intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” va cuprinde următoarele modificări: 
   
 

1. Capitolul II.3 „Completarea şi depunerea cererii de finanţare”, secţiunea „Întocmirea 
bugetului”, punctul 6 se completează cu următoarele precizări: 

 
„Atentie 1. În categoria „Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi 
pentru dotări de specialitate în vederea desfăşurării activităţilor de producţie/ prestare de 
servicii/ execuţie de lucrări de construcţii ale microîntreprinderilor” vor fi recunoscute ca 
eligibile cheltuieli cu achiziţionarea următoarelor categorii de bunuri, aşa cum sunt ele 
clasificate în Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

• Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de 
lucru)” 

• Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare” 
• Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor 

umane si materiale si alte active corporale”  
2. Cheltuielile cu achiziţionarea mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în 
Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din Hotărârea Guvernului menţionată mai sus, nu pot 
fi considerate eligibile pentru rambursarea din fonduri structurale, prin POR – domeniul de 
intervenţie 4.3. Această precizare este valabilă indiferent de domeniul de activitate al 
solicitantului de finanţare nerambursabilă, precum şi de domeniul de activitate în care se 
doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect.” 
 
2. Anexele I.5 „Plan de afaceri” şi „Proiectii financiare” se modifică şi sunt Anexate la 

prezentul Corrigendum. 
 
3. Anexa 3 „Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului”, subcriteriul 2.1 

Capacitatea solicitantului de a realiza investiţia propusă se modifică după cum urmează: 
 
2.1.  Capacitatea solicitantului de a realiza investiţia propusă 6 

a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi 
sunt adecvate pentru implementarea proiectului.  
Solicitantul are experienţă în domeniul de activitate ce face 
obiectul proiectului propus.  
Finanţarea nerambursabilă solicitată este cel puţin egală cu cifra de 
afaceri aferentă ultimului exerciţiu financiar. 

>3<=6  

b. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt suficiente. 
Atribuţiile membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate 
activităţile prevăzute pentru managementul şi implementarea 
proiectului. 
Solicitantul are experienţă relativă în domeniul de activitate ce face 
obiectul proiectului propus.  
Cifra de afaceri aferentă ultimului exerciţiu financiar reprezintă 50% 
din cuantumul finanţării nerambursabile solicitate. 

>1<=3 

 1 
  



c. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt insuficiente.  
Solicitantul nu are experienţă în domeniul de activitate ce face 
obiectul proiectului propus (nu a mai desfăşurat activitatea 
economică ce face obiectul proiectului). 
Cifra de afaceri aferentă ultimului exerciţiu financiar reprezintă 
maxim 30% din cuantumul finanţării nerambursabile solicitate. 

>0<=1 

 
 

4. Anexa 3 „Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului”, subcriteriul 2.3 Bugetul 
proiectului se modifică după cum urmează: 

 
2.3. Bugetul proiectului  6 

• Bugetul (Anexa 1.2) este complet şi perfect corelat cu activitatile 
prevazute, cu resursele materiale implicate in realizarea proiectului si 
cu rezultatele anticipate, adica: nu exista mentiuni in sectiunile 
privind activitatile, resursele si rezultatele anticipate din cererea de 
finantare care nu au acoperire intr-un subcapitol bugetar / linie 
bugetara; de asemenea, nu exista subcapitol bugetar / linie bugetara 
fara corespondenta in sectiunile privind activitatile, resursele si 
rezultatele. 

• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau 
neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate 
conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor 
schemei de ajutor de minimis aplicabila. 

• Exista corelare perfecta intre buget si sursele de finantare.  
• Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru 

implementarea proiectului. 
• Bugetul respectă modelul standard pentru acest domeniu major de 

intervenţie, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două 
zecimale. Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele 
stabilite pentru acest domeniu major de intervenţie 

6  

• Bugetul (Anexa 1.2) este satisfacator corelat cu activitatile prevazute, 
cu resursele materiale implicate in realizarea proiectului si cu 
rezultatele anticipate. Nu exista o corespondenta perfecta intre 
fiecare activitate / rezultat si o linie bugetara, anumite activitati 
si/sau costuri sunt tratate global. Costurile sunt necesare si suficiente 
pentru implementarea proiectului. 

• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau 
neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate 
conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor 
schemei de ajutor de minimis aplicabila. 

• Exista corelare perfecta intre buget si sursele de finantare  
• Bugetul respectă modelul standard pentru fiecare domeniu major de 

intervenţie, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două 
zecimale. Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele 
stabilite pentru acest domeniu major de intervenţie 

≥3<6 

 2



 3 
  

• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau 
neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate 
conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor 
schemei de ajutor de minimis aplicabile 

• Bugetul nu este corelat perfect cu activităţile prevăzute, resursele 
alocate/estimate.  

• Bugetul con�ine erori de calcul. Valoarea totală a proiectului se 
încadrează în limitele stabilite pentru acest domeniu major de 
intervenţie. 

0<3 

 
 

 
5. Anexa 3 „Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului”, subcriteriul 2.5 

Indicatorii financiari. Necesitatea finanţării nerambursabile se modifică după cum 
urmează: 

 
2.5. Indicatorii financiari. Necesitatea finanţării nerambursabile. 6 

a. RIRF/c <= 9%, VNAF/c < 0 6 
b. 9% < RIRF/c <= 13%, VNAF/c <= 0 3 

 

c. RIRF/c > 13%, VNAF/c>0 0 
 

 


