
                              

 

Minuta  
 

 
 

  
Seminarul de informare pentru potenţialii beneficiari  

de fonduri REGIO în vederea sprijinirii dezvoltării 
microîntreprinderilor 

 
  

 

Participanţi (conform listei de prezenţă anexate):  - 26 de potenţiali beneficiari; 

                                                             - 8 reprezentanţi ADR Sud Muntenia 

Data de desfăşurare: 18 martie 2014, ora 11:00  

 

Locul de desfăşurare: mun. Călăraşi, sediul ADR Sud Muntenia, sala mare de şedinţe  

 

Scopul evenimentului: seminarul a fost organizat cu scopul de a veni în sprijinul potenţialilor 
beneficiari de fonduri nerambursabile Regio, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”. 

 

Seminarul de informare pentru potenţialii beneficiari de fonduri Regio a fost deschis de doamna 

Daniela TRAIAN, director adjunct Direcţia Dezvoltare şi Comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia:  

„Bine aţi venit la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! În numele colegilor 

mei şi al domnului director Liviu Muşat, daţi-mi voie să vă urez mult succes în scrierea aplicaţiilor 

pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 <<Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor>>. Numele 

meu este Daniela TRAIAN, sunt director adjunct Direcţia Dezvoltare şi Comunicare din cadrul ADR 

Sud Muntenia, şi împreună cu colegii mei din cadrul Serviciului Comunicare vă vom prezenta astăzi, 

pe scurt, Ghidul solicitantului pentru microîntreprinderile care doresc să acceseze fonduri 

europene în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Ne bucură foarte mult că 

la nivelul regiunii noastre au reuşit să se identifice 13,55 de milioane de euro, bani ce sunt 

înregistraţi ca economii în cadrul Axei prioritare 4 <<Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 

regional şi local>> şi, din acest motiv, a fost posibilă redeschiderea acestei linii de finanţare. 



                              

 

Menţionez că acest lucru s-a mai întâmplat şi în alte două regiuni de dezvoltare – la Nord-Est şi 

Nord-Vest. În linii mari, Ghidul solicitantului este identic cu cel care a mai fost folosit până acum în 

cadrul Domeniului major de intervenţie 4.3. La nivelul Programului Operaţional Regional, această 

deschidere de apeluri este cea de-a treia. Prima a avut loc în 2008 şi a doua a fost în 2010, când s-a 

hotărât ca partea de cofinanţare a beneficiarului să fie 0. Colega mea Cristina RADU, şeful 

Serviciului Comunicare, vă va prezenta pe scurt Ghidul solicitantului, cu menţiunea că, după 

prezentare, dumneavoastră puteţi să ne puneţi întrebări legate de ghid. Aş mai vrea să vă precizez 

că la sfârşitul acestei zile, pe site-ul dedicat impelmentării programului Regio - 

http://regio.adrmuntenia.ro – va fi publicată o listă cu cele mai frecvente întrebări şi răspunsuri, 

realizată în baza întrebărilor ce au fost formulate pe e-mail sau telefonic, la care colegii mei au 

răspuns deja”. 

După prezentarea introductivă a evenimentului, a luat cuvântul doamna Cristina RADU, şeful 

Serviciului Comunicare:  

„Bună ziua! Vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră aici. Eu vă voi prezenta pe scurt Ghidul 

pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 

pentru a lăsa mai mult timp pentru întrebările sau neclarităţile pe care dumneavoastră le 

aveţi. Finanţarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării procesului de 

restructurare şi redresare economică a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraşelor mici şi 

mijlocii, întrucât acestea creează locuri de muncă şi au flexibilitatea necesară să se 

adapteze cerinţelor unei economii de piaţă dinamice. În accepţiunea ghidului, 

microîntreprinderea eligibilă este cea care are până la nouă salariaţi şi realizează o cifră 

de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în 

lei, conform Legii nr. 346/2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. Ajutorul de minimis se acordă sub formă de 

finanţare nerambursabilă, având o valoare maximă de 200 de mii de euro, iar pentru 

societăţile care activează în domeniul transportului rutier valoarea maximă a ajutorului ce 

poate fi acordat în regim de minimis este de 100.000 de euro. Ajutorul poate fi acordat în 

ultimii trei ani fiscali – se raportează anul în curs (în care se solicită finanţarea) şi doi ani 

din urmă. La acest moment puteţi să solicitaţi ajutorul, dacă nu aţi mai primit finanţare în 

anii 2014, 2013 şi 2012. Acordarea ajutorului de minimis se consideră data semnării 

contractului, nu data când primiţi dumneavoastră tranşele.  

http://regio.adrmuntenia.ro/


                              

 

Solicitantul eligibil pentru acceastă linie de finanţare este Societatea Comercială 

(constituită în baza Legii nr. 31/1990) sau Societatea Cooperativă (constituită în baza Legii 

nr. 1/2005), care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Pentru acest apel de 

proiecte, la momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja 

înscris în actul constitutiv domeniul de activitate eligibil în care doreşte să realizeze 

investiţia/ proiectul pentru care solicită finanţare, indiferent dacă acesta reprezintă 

activitatea principală sau secundară a întreprinderii. În Ghidul solicitantului, precum şi în 

mapele de informare pe care le-aţi primit astăzi găsiţi codurile CAEN eligibile pentru acest 

domeniu major de intervenţie. La momentul depunerii cererii de finanţare, acest cod CAEN 

în care dumneavoastră doriţi să implementaţi proiectul, trebuie să existe în actul 

costitutiv, în statutul dumneavoastră. Nu trebuie să figureze ca domeniu principal de 

activitate, poate apărea acolo ca domeniu secundar. Investiţia propusă în proiect trebuie 

să vizeze un singur domeniu de activitate, ce trebuie clar identificat în cererea de 

finanţare la punctul 2.2, acolo unde este locul de implementare. La momentul depunerii 

cererii de finanţare, dumneavoastră prezentaţi o declaraţie prin care specificaţi că 

deţineţi dreptul de folosinţă a spaţiului în care veţi desfăşura activitatea prevăzută în 

proiect, iar la vizita la faţa locului trebuie să arătaţi că aveţi dreptul să desfăşuraţi 

activitate în domeniul în care dumneavoastră vreţi să depuneţi proiectul – trebuie să-l 

aveţi înscris, declarat şi autorizat ca punct de lucru la vizita la faţa locului. Până în acel 

moment este suficientă declaraţia în care demonstraţi că aveţi dreptul de utilizare, prin 

contract – de închiriere, de comodat sau de vânzare - cumpărare. 

Este eligibil solicitantul care a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel 

puţin unui an fiscal integral şi a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei 

de depunere a cererii de finanţare. Sunt eligibile societăţile care au început activitatea la 

1 ianuarie 2013 şi au încheiat anul financiar la 31 decembrie 2013, cu profit sau profit net 

din exploatare, altfel societatea nu este eligibilă. De asemenea, dumneavoastră în 

declaraţia de eligibilitate specificaţi că nu vă aflaţi în stare de faliment/ insolvenţă sau 

face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu a încheiat 

acorduri cu creditorii, nu şi-a suspendat activitatea economică etc. Despre mai multe 

situaţii în care solicitantul nu este eligibil puteţi afla în prezentările din mapele primite 

astăzi sau direct din Ghidul solicitantului.  



                              

 

Dumneavoastră, ca solicitant, trebuie să faceţi dovada că aveţi capacitatea financiară de a 

implementa proiectul. Trebuie să aveţi capacitatea de a asigura contribuţia proprie la 

valoarea eligibilă a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde 

este cazul, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Respectarea 

acestui criteriu va fi apreciată în cadrul evaluării tehnice şi financiare a proiectului. 

Activităţile eligibile pentru acest apel de proiect sunt reprezentate de achiziţia de 

echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea economică a microîntreprinderii 

şi de achiziţionarea de sisteme IT. Pentru acest apel de proiecte nu mai este eligibilă 

executarea de lucrări de construcții. Locul de implementare a proiectului este obligatoriu 

în mediul urban. Mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor definite ca 

unităţi administrativ-teritoriale care includ atât localităţile componente, cât şi satele 

aparţinătoare acestora. Perioada de implementare a proiectului, pentru acest apel, este 

31.12.2015. Proiectul trebuie să respecte de asemenea legislaţia în domeniul egalităţii de 

şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice (teme orizontale) şi al achiziţiilor. 

Pentru depunerea proiectului trebuie să redactaţi o cerere de finanţare, care să aibă, 

conform Ghidului, anexate mai multe documente. Dacă cererea de finanţare nu este 

semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest 

sens, aceasta trebuie să prezinte un act de împuternicire autentificat. Ca anexe la cererea 

de finanţare veţi avea: Calendarul activităţilor, Bugetul proiectului, Declaraţia de 

eligibilitate, Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM, Declaraţia privind eligibilitatea 

TVA-ului (o noutate pentru acest apel), astfel suma TVA aferentă cheltuielilor eligibile este 

inclusă în bugetul proiectului propus spre finanţare, conform anexei 1.6 la formularul 

cererii de finanţare. De asemenea, la momentul depunerii, solicitantul trebuie să anexeze 

la cerere Actul constitutiv, în copie conformă cu originalul, Certificatul de înregistrare a 

solicitantului, în copie conformă cu originalul, Certificatul constatator, emis de Oficiul 

Registrului Comerţului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii 

cererii de finanțare; situaţiile financiare anuale. Dacă solicitantul nu are situaţia financiară 

încheiată la finalul anului 2013, pentru că avem obligativitatea depunerii până la 31 mai 

2014, nu este nicio problemă. Depuneţi situaţiile financiare pentru anul 2012, situaţii ce au 



                              

 

fost deja înregistrate la Finanţe. Totodată, anexă la cererea de finanţare este şi planul de 

afaceri.  

Cheltuielile, ca să poată fi declarate eligibile, trebuie să îndeplinească următoarele 

caracteristici: să fie efectiv plătite după data intrării în vigoare a contractului de 

finanţare; să fie însoţite de documente justificative, în conformitate cu prevederile 

Contractului de finanţare; să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi 

comunitare, în special în ceea ce priveşte ajutorul de minimis şi regimul achiziţiilor; să fie 

în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi necesară pentru desfăşurarea 

proiectului. Cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi pentru dotări 

de specialitate în vederea desfăşurării activităţilor economice a microîntreprinderilor, 

precum şi cheltuielile cu achiziţionarea sistemelor IT sunt eligibile doar în legătură cu 

dotările de mijloace fixe. De asemenea sunt eligibile cheltuielile cu servicii de consultanţă 

numai în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Totodată, sunt eligibile 

cheltuielile aferente activităţilor de audit şi de publicitate şi informare, cu respectarea 

prevederilor contractului de finanţare.  

Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli: taxa pe valoarea adăugată (cu 

excepția taxei pe valoarea adăugată nedeductibile); dobânda şi alte comisioane aferente 

creditelor; cheltuielile colaterale ce intervin într-un contract de leasing; dezafectarea 

centralelor nucleare; achiziţia de echipament second-hand; amenzi, penalităţi şi cheltuieli 

de judecată; operarea obiectivelor de investiţii.  

Orice cheltuială ce nu se regăseşte în categoriile de cheltuieli eligibile, conform ordinului, 

va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR. Orice cheltuială 

neeligibilă, precum şi orice cheltuială conexă ce va apărea în timpul implementării 

proiectului va fi suportată de către solicitant/ beneficiar. Cererea de finanţare trebuie 

completată în limba română, iar bugetul proiectului trebuie să fie întocmit în lei. 

După ce dumneavoastră depuneţi proiectul, acesta intră în procesul de evaluare şi selecţie, 

ce se va derula în două etape: verificarea preliminară a cererii de finanţare (pentru 

determinarea admisibilităţii cererii de finanţare) şi evaluarea tehnică şi financiară a 

proiectului, ce va fi realizată de o echipă de experţi evaluatori independenţi. 



                              

 

Noutate în cadrul acestui apel este faptul că solicitantul are dreptul la o singură rundă de 

clarificări şi va trebui să răspundă la solicitarea de clarificări de la OI privind cererea de 

finanţare în maximum 3 zile lucrătoare. Dacă solicitantul nu răspunde la solicitarea de 

clarificări, ori clarificările nu sunt primite în termen, cererea de finanțare va fi respinsă în 

mod automat. Încercaţi să fiţi atenţi şi să respectaţi absolut toţi paşii prevăzuţi în Ghidul 

solicitantului.” 

Doamna Daniela TRAIAN a declarat următoarele: „Pentru a veni în sprijinul potenţialilor 

beneficiari, în Ghid, la pagina 16, aveţi lista de verificare a cererii de finanţare, deci nu 

aveţi cum să greşiţi, dacă urmăriţi această listă. Trebuie doar să fiţi foarte atenţi. Aşa cum 

v-a spus şi colega mea, de această dată va fi o singură rundă de clarificări, asta nu 

înseamnă că într-o singură adresă vi se va pune o singură întrebare, pot fi mai multe 

întrebări. Dar având în vedere că aveţi la dispoziţie 3 zile şi o singură solicitare de 

clarificări, dumneavoastră trebuie să fiţi pregătiţi să răspundeţi la toate problemele care 

se ridică în acea solicitare.” 

Doamna Cristina RADU a amintit că în etapa de evaluare tehnică şi financiară a proiectului, 

solicitanţii vor fi punctaţi. Punctarea a cel puţin unui subcriteriu cu 0 conduce automat la 

respingerea proiectului. Proiectul trebuie să obţină minimum 3,5 puncte pentru a fi 

acceptat pentru finanţare. De asemenea, doamna Cristina RADU a vorbit participanţilor 

despre etapa de după contractare: „După contractare, dumneavoastră puteţi să cereţi 

prefinanţare, puteţi să cereţi rambursarea cheltuielilor sau puteţi folosi mecanismul 

cererilor de plată. Dacă dumneavoastră aveţi nelămuriri pe care le putem clarifica acum, 

vă rugm să ne spuneţi.” 

Doamna Daniela TRAIAN a declarat privitor la sesiunea de depunere următoarele: „Joi, 20 

martie 2014, începând cu ora 10:00, este data la care începe depunerea cererilor de 

finanţare. Indiferent de numărul cererilor de finanţare depuse joi, sesiunea de depunere va 

rămâne deschisă până în data de 17 aprilie 2014, ora 14:00. 

 

 

 

 



                              

 

 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Întrebare nr. 1: Cu alte cuvinte, principiul primul venit – primul servit despre care aţi 

spus este sau nu este în vigoare? 

Răspuns: Principiul primul venit - primul servit este un principiu aplicat la nivelul 

întregului program. Şi în acest caz, cererile de finanţare vor trebui să parcurgă cele două 

etape despre care s-a vorbit anterior: verificarea preliminară a cererii de finanţare pentru 

determinarea admisibilităţii cererii şi evaluarea tehnică şi financiară a proiectului propus. 

Potrivit Ghidului, cererile de finanţare vor intra în etapele de evaluare în ordinea 

înregistrării la Organismul Intermediar.  

 

Întrebare nr. 2: Cum se va desfăşura depunerea proiectelor în data de 20 martie? 

Răspuns: Exact cum scrie în Ghid. La ora 10 se va deschide, în mod oficial, sesiunea de 

depunere a proiectelor. Pentru că nu vrem să apară probleme, zona va fi supravegheată 

prin intermediul camerelor video; am discutat inclusiv cu poliţia locală pentru a asigura o 

fluidizare, dacă va fi vreun incident. Dar noi credem nu vor fi probleme! Avem speranţa ca 

toţi solicitanţii să respecte regulile, având în vedere obiectivul acestei activităţi - 

depunerea de proiecte pentru a obţine finanţare europeană. Din punctul nostru de vedere, 

al Agenţiei, vom depune toate diligenţele ca procesul de depunere de proiecte să se 

deruleze în condiţii normale, în ordine. Ce se întâmplă în afara spaţiului Agenţiei este 

responsabilitatea dumneavoastră, a solicitanţilor. Depunerea de proiecte va începe strict la 

ora 10:00, nicio secundă mai devreme. Colegii mei vor fi pregătiţi. Vom lucra pe trei 

calculatoare pentru înregistrarea proiectelor în Sistemul Informatic Unic de Management 

(SMIS), fiecare cerere de finanţare va primi un cod unic, denumit cod SMIS, ce va fi adus 

imediat la cunoştinţa solicitantului. Vor intra în sediul Agenţiei câte trei solicitanţi cu 

proiectele aferente. Toată lumea va aştepta în afara instituţiei. Dacă vor fi mai mulţi 

solicitanţi, vor intra pe rând pentru a-şi depune cererea de finanţare. Totul va fi 

transparent. 

 



                              

 

Întrebare 3: Primeşte un punctaj în plus solicitantul, apropo de acest principiu primul 

venit – primul servit? 

Răspuns: Nu primeşte niciun punctaj în plus.  

 

Întrebare 4: O persoană poate depune mai multe proiecte sau doar unul singur? 

Răspuns: O persoană poate depune mai multe proiecte.  

 

 
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru 
implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine 
contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-
mail: info.regio@adrmuntenia.ro. 
 

 
   














