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PROGRAMUL OPERAŢIONAL  REGIONAL 2007-2013 

FIŞĂ  SINTETICA  

Axa prioritara 4: „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”  

Domeniul major de interventie 4.3: Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 
1. Informatii generale 

 

Localizare in 
Ghidul 

Solicitantului 
(pagina) 

DETALII 

2. Data pubicarii ghidului 
 
Data actualizarii fisei 

Pg. 4 02.11.2009 
 
04.11.2009 

3. Termen de depunere a 
cererilor de finantare 

Pg. 4 Proiectele pot fi depuse incepand cu data de 23.11.2009  

Cerere deschisa  cu depunere continua de proiecte  

4. Obiectiv specific al 
domeniului major de 
interventie 

Pg.6 Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor productive şi a celor prestatoare de servicii 
care folosesc potenţialul endogen al regiunii (resurse naturale, materii prime, resurse 
umane etc). Mai mult, microîntreprinderile vor fi încurajate să utilizeze noi tehnologii, 
echipamente IT, având un rol primordial în creşterea competitivităţii şi productivităţii.  

 

5. Activitati eligibile Pg.17  Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de 
producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii; 

 Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);  
 Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii 

ale microîntreprinderii. 
 

6. Alocarea financiara pe 
regiunea Bucuresti-
Ilfov  

Pg. 7 17,73 milioane euro pentru perioada 2007-2013 

15,55 milioane de Euro pentru acest apel de proiecte 

7. Contributia proprie 
Contribuţia proprie a 
solicitantului 
reprezintă diferenţa 
dintre valoarea totală a 
proiectului şi valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
acordate. 

Pg.18  

 

 

 

 

Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este de 
30%. 
 

Proiectele finanţate în cadrul acestui domeniu de intervenţie se supun regulilor ajutorului 
de minimis şi prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor 
nr. 155 din 08.02.2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor, completat si modificat  prin Ord. 709/14.09.2009. 

REGULI PENTRU CEREREA DESCHISA DE PROIECTE 

8. Solicitanti eligibili 
 

Pg.13 
 

 

Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în 
categoria microîntreprinderilor, conform Legii 346/2004 cu modificari ulterioare 
 
si Ghidul pentru definirea IMM-urilor. 
Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt 
eligibile. 
 

9. Eligibilitatea proiectelor  
 
 
 
 

Pg. 24 

Activitati 
eligibile 
orientative 

1)   Proiectul vizează dezvoltarea microîntreprinderii 

2) Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) este cuprinsă 
între 100 000 şi 3 000 000 Lei 

3) Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului - minim 30% 
din valoarea eligibilă a proiectului. Solicitantul poate primi 70% finantare 
nerambursabila, maximul finantarii nermabursabile fiind de 200 000 Euro. 

4) Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice (teme orizontale) şi achiziţiilor publice. 

5) (numai pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) Activităţile propuse spre 
finanţare în cadrul proiectului nu au mai fost finanţate din fonduri publice în ultimii 5 
ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare 
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6)  Localizarea proiectului (investiţiei) - în mediul urban 

 

10. Durata de implementare 
a proiectului 

Pg.18 Perioada cuprinsa între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei 
activităţi prevăzute în cadrul proiectului nu depăşeşte data de 31.07.2015. 

11. Cheltuieli eligibile 
Eligibilitatea unei 
activităţi nu este 
echivalentă cu 
eligibilitatea cheltuielilor 
efectuate pentru 
realizarea acelei 
activităţi. În acest sens, 
recomandăm consultarea 
Listei cheltuielilor 
eligibile din Ordinul 
comun 
MDPL/MEF/31/503/2008 

 

Pg.17 
Pg. 24 

 

Ordinul comun MDPL/MEF/31/503/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 
pentru domeniul major de interventie "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" 

 

Ordinul MDLPL nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru 
sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie "Sprijinirea 
dezvoltarii microintreprinderilor" in cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii 
mediului de afaceri regional si local" din cadrul Programului operational regional 2007-
2013 

 

12. Cheltuieli neeligibile  Pg.25 - taxa pe valoarea adăugată; 

- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; 

- cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing; 

- dezafectarea centralelor nucleare; 

- achiziţia de echipament second-hand; 

- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; 

- operarea obiectivelor de investiţii 

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă. 

13. Completarea cererii de 
finantare 
 

P.g.19 

 

Pg.19- 20 

 
o Formularul standard al cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1.0. la ghid 

 
o Formularul Cererii de finanţare trebuie să fie însoţit de  anexele  specificate in Grila : 

Actul de împuternicire autentificat, în original 

Calendarul activităţilor 

Bugetul şi sursele de finanţare a proiectului 

Declaraţia de eligibilitate, în original 
Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM, în original 
Actul constitutiv, în copie conformă cu originalul 
Certificatul de înregistrare a solicitantului, în copie conformă cu originalul 
Actul constitutiv, în copie conformă cu originalul 
Certificatul de înregistrare a solicitantului, în copie conformă cu originalul 
Situaţiile financiare anuale ale solicitantului, vizate de Administraţia Finanţelor Publice, în 
copie conformă cu originalul 
Planul de afaceri 
 
 

14. Depunerea cererii de 
finantare intr-un colet 
sigilat la sediul OI (ADR 
BI) prin posta 
recomandata, curier sau 
personal 
La depunere, fiecare 
Cerere de finanţare va 
primi un număr de 
înregistrare ce va fi 
comunicat Solicitantului 
(persoanei de contact a 
Solicitantului).  

Pg. 19-23 Cererea de finanţare (în original şi 3 copii), va fi trimisă într-un colet sigilat prin poşta 
recomandată, curier, sau depuse personal, la sediul Organismului Intermediar al POR din 
cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea unde se prevede implementarea 
proiectului.  

Dosarul cererii de finanţare va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (vezi pagina 0 a 
formularului cererii de finanţare - Anexa 1.0. la ghid). 
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15. Evaluarea cererii de 
finantare - etape  
 

Pg.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pg. 29 

 
Cererile de finanţare vor intra în etapa de verificare în ordinea înregistrării la organismul 
intermediar 
Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor se va derula în 2 etape: 

1) Verificarea preliminară a cererii de finanţare (pentru determinarea 
admisibilităţii cererii de finanţare) 

2) Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului propus 

Indiferent de perioada sau durata verificării preliminare, toate cererile de finanţare admise 
în cursul lunii N vor fi evaluate tehnic şi financiar, în cadrul unei sesiuni în cursul lunii N+1. 
Proiectul trebuie să obţină minimum 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru finanţare.  
 

Proiectele acceptate în urma evaluării tehnice şi financiare intră în etapa precontractuală 
Data vizitei la faţa locului va fi stabilită într-un interval de 2 luni de la data notificării cu 
privire la acceptarea proiectului în urma evaluării tehnice şi financiare. 

16. Prefinantare Pg.30  Dupa semnarea contrcatului de finantare, beneficiarul poate solicita prefinanţarea 
proiectului, în condiţiile prevăzute în OUG 64/2009, Ordinul MFP 2286/2009 şi conform 
prevederilor din contractul de finanţare. 

Prefinanţarea se acordă integral în procent de maximum 35% din valoarea totală eligibilă 
a finanţării nerambursabile pe baza următoarelor documente:  

a) solicitare scrisă privind acordarea prefinanţării (cerere de 
prefinanţare); 

b) un contract de furnizare de bunuri/ prestare de servicii/ execuţie de 
lucrări încheiat între beneficiar şi un operator economic; 

c) scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării 
solicitate; 

d) identificare financiară privind deschiderea unui cont dedicat exclusiv 

pentru utilizarea prefinanţării. 
 

17.  

În cadrul Agenţiei pentru 
dezvoltare regională 
Bucuresti-Ilfov 
funcţionează un help-desk 
(birou de informare), 
unde solicitanţii pot fi 
asistaţi, în mod gratuit, în 
clarificarea unor aspecte 
legate de completarea şi 
pregătirea Cererii de 
finanţare. 

 

  
Birou de informare generala Regio: 

Simona Curpan, Expert promovare, Departamentul Promovare Regionala si Investitii  

Tel 021 3138099 

e-mail:helpdesk@adrbi.ro  

Sprijin pentru dezvoltare de proiecte: 

Gina Paun, Sef Departament Planificare, Programare, Monitorizare si Portofoliu de Proiecte 

Tel 021 3159659 

e-mail:gina.paun@adrbi.ro 

Avizat, 
Claudia Ionescu, Sef DPRI 

 

Intocmit 
Simona Curpan, expert DPRI 

 

Document realizat cu sprijinul  expertului WYG International, Anca Beudean 
 
Informatiile prezentate in acest material au rol informativ si se bazeaza pe informatiile continute in 
Ghidul solicitantului pentru Domeniul de Interventie prezentat. In vederea realizarii cererii de 
finantare/proiectului se recomanda citirea cu atentie a tuturor informatiilor din Ghidul solicitantului. 
Pentru eventuale neclaritati sau intrebari contactati personalul helpdesk la punctele de contact 
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mentionate in document. Verificarea tuturor informatiilor necesare depunerii unei cereri de 
finantare eligibile conform ghidului este responsabilitatea solicitantului. 
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