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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

Prioritatea 
de investitii 

• Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

Obiectiv 
specific  

• Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice 
prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia 
Națională pentru Competitivitate. 

Buget apel & 
regiuni 
bugetate 
 

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 150 mil. Euro 

 
Regiunea de 
dezvoltare 

Nord Est Sud Est Sud 
Muntenia 

Sud Vest 
Oltenia 

Vest Nord Vest Centru 

Mil. euro  26,265 22,290 23,610 17,955 17,655 21,495 20,730 
 

 

Valoarea 
min si max a 
finantarii  

• Min. 1,5 mil. EUR 

• Max. 6 mil. EUR 

Intensitatea 
maxima a 
ajutorului 
regional 

Categoria IMM/  
Regiunea de dezvoltare  

Nord Est  Sud Est  Sud 
Muntenia  

Sud Vest 
Oltenia  

Vest  Nord Vest  Centru  

Întreprinderi mijlocii  60%  60%  60%  60%  45%  60%  60%  

Întreprinderi mici  70%  70%  70%  70%  55%  70%  70%  
 

Perioada 
depunere 

• Apel competitiv cu depunere la termen.  

• Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 30.10.2020, ora 12:00:00 

• Data și ora închiderii cererii de proiecte: 30.11.2020, ora 12:00:00 

Solicitanți 
eligibili 

• Societăți sau societati cooperative care se încadrează în categoria intreprinderilor mici si mijlocii 
din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural; 

• Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin an fiscal integral si a 
înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2019); 

• Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în 
Declarația de eligibilitate 

Activitatile 
finantate:  

Investiții inițiale, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, 
adica o investiție în active corporale și necorporale legată de: 

• crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și 
dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. 

•  extinderea capacității unei unități existente. Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă 
într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, 
fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat. Extinderea capacității de 
producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja 
existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției. 

• diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate 
anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei 
sortimentale deja fabricate/prestate. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități 
existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor 
reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede 
începerea lucrărilor . 

Categorii de 
cheltuieli 
eligibile 

• Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional) 
1.1. Amenajarea terenului -  
1.2.  Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

• Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor 
de stat regional) 

• Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis) 
3.1. Studii de teren  
3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii  
3.3. Comisioane, cote si taxe 
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3.4. Proiectare şi inginerie  
3.5. Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

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

(ii) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului. 
(iii) plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de 

atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este 
cazul 

3.6. Asistenţă tehnică  

• Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional) 
4.1. Construcţii şi instalaţii  
4.2 Dotări  

(i) Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 
echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în 
Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. 
„Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de 
transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de 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 funcţionare a 
mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita 
valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data 
depunerii cererii de finanțare. 

(ii) Cheltuieli  cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei 
economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de 
energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. 

4.3 Active necorporale 

• Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional) 
5.1. Organizare de şantier 

(i) Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
(ii) Cheltuieli conexe organizării de şantier 

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

• Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului 
(finanțabile prin ajutor de minimis) - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de 
finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA.  
Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile. 

Cheltuieli 
neeligibile 

•  cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020 

• achiziționarea de terenuri si/sau construcții 

• costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere 

• costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării - e.g. 
salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes 
general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ 
gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație) 

• costuri de personal 

• cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente 
creditelor 

• contributia in natura 

• amortizarea 

• cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015 

• cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele 
clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de 
activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei 
propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” 
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• cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic 

• cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente 
Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus. 

Avantaje 
competitive: 

• Domeniul de activitate este cuprins intr-una din diviziunile 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33; 

• Compania sa fi inregistrat performante economice-financiare in anul 2019, respectiv: 
✓ solvabilitate (active totale/Datorii totale) ≥ 2; 
✓ rentabilitate economica si financiara (Rezultat net/ Capitaluri proprii) ≥ 5%; 
✓ rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în 2019 faţă de 2018, >= 20%; 

Disclaimer Aceasta prezentare a fost realizata pe baza Vaiantei Finale a Ghidului Solicitantului POR 2.2 , Apelul de 
proiecte POR/846/2/2, publicat de catre Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management 
pentru Programul Operational Regional, impreuna cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii 
Informationale, contine doar informatii generale si nu ar trebui utilizata ca baza pentru luarea unor 
decizii sau actiuni care ar putea afecta finantele sau afacerea companiei dvs in orice fel. Omega 
Consulting (o linie de servicii a Omega Trust) nu isi asuma nici o responsabilitate legala sau de alta 
natura pentru corectitudinea informatiilor, eventuale erori sau prejudicii care ar putea aparea ca 
urmare a analizei acestui document. Prezentarea a fost realizata in conformitate cu informatiile publice 
disponibile la momentul redactarii sale. Aceasta prezentare nu reflecta in niciun fel pozitia Uniunii 
Europene, Guvernului Romaniei sau oricarei alte institutii publice. Singurul scop al acestui document 
este acela de a informa clientii si partenerii Omega Trust sau Omega Consulting. 

Omega Consulting I Your partners for securing non-reimbursable funding I A business service line of Omega TrustI  
Bucharest, Putul lui Zamfir 37, et. 4 I (+40) 213 106 468 I office@omega-consulting.ro I www.omega-consulting.ro 
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Anexa 1 - Lista domeniilor de activitate eligibile 

Clasa  
CAEN  

Descrierea clasei CAEN  

1320  Producţia de ţesături  

1330  Finisarea materialelor textile  

1391  Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare  

1392  Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)  

1393  Fabricarea de covoare şi mochete  

1394  Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase  

1395  Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte  

1396  Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile  

1399  Fabricarea altor articole textile n.c.a.  

1411  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele  

1412  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru  

1413  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)  

1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp  

1419  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.  

1420  Fabricarea articolelor din blană  

1431  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie  

1439  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte  

1511  Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor  

1512  Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament  

1520  Fabricarea încălţămintei  

1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  

1621  Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn  

1622  Fabricarea parchetului asamblat în panouri  

1623  Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii  

1624  Fabricarea ambalajelor din lemn  

1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite  

1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton 

1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hârtie sau carton 

1723  Fabricarea articolelor de papetărie  

1724  Fabricarea tapetului  

1729  Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.  

1811  Tipărirea ziarelor  

1812  Alte activităţi de tipărire n.c.a.  

1813  Servicii pregătitoare pentru pretipărire  

1814  Legătorie şi servicii conexe  

2041  Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere  

2042  Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)  

2053  Fabricarea uleiurilor esenţiale  

2110  Fabricarea produselor farmaceutice de bază  
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2120  Fabricarea preparatelor farmaceutice  

2211  Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor  

2219  Fabricarea altor produse din cauciuc  

2221  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic  

2222  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic  

2223  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii  

2229 Fabricarea altor produse din material plastic 

2311  Fabricarea sticlei plate  

 2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  

2313  Fabricarea articolelor din sticlă  

2314  Fabricarea fibrelor din sticlă  

2319  Fabricarea de sticlărie tehnică  

2320  Fabricarea de produse refractare  

2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică  

2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă  

2341  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental  

2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  

2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică  

2344  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  

2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  

2351  Fabricarea cimentului  

2352  Fabricarea varului şi ipsosului  

2361  Fabricarea produselor din beton pentru construcţii  

2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii  

2363  Fabricarea betonului  

2364  Fabricarea mortarului  

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

2370  Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei  

2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice  

2512  Fabricarea de uşi şi ferestre din metal  

2521  Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală  

2529  Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice  

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor 

2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 

2562  Operaţiuni de mecanică generală  

2591  Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel  

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri 

2594  Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe  

2599  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.  

2611  Fabricarea subansamblurilor electronice (module)  

2612  Fabricarea altor componente electronice  

2620  Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice  

2630  Fabricarea echipamentelor de comunicaţii  

2640  Fabricarea produselor electronice de larg consum  

2651  Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie  
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2652  Productia de ceasuri  

2660  Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie  

2670  Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice  

2680  Fabricarea suporturilor  magnetice şi optice destinate înregistrărilor  

2711  Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a 
electricităţii  

2712  Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii  

2720  Fabricarea de acumulatori şi baterii  

2731  Fabricarea de cabluri cu fibră optică  

2732  Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice  

2733  Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice  

2740  Fabricarea de echipamente electrice de iluminat  

2751  Fabricarea de aparate electrocasnice  

2752  Fabricarea de echipamente casnice neelectrice  

 2790  Fabricarea altor echipamente electrice  

 2811  Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)  

2812  Fabricarea de motoare hidraulice  

2813  Fabricarea de pompe şi compresoare  

2814  Fabricarea de articole de robinetărie  

2815  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie  

2821  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor  

2822  Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat  

2823  Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice)  

2824  Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric  

2825  Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic  

2829  Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.  

2830  Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere  

2841  Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului  

2849  Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.  

2891  Fabricarea utilajelor pentru metalurgie  

2892  Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii  

2893  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului  

2894  Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei  

2895  Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului  

2896  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului  

2899  Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.  

2910  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier  

2920  Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci  

2931  Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule  

2932  Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule  

3101  Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine  

3102  Fabricarea de mobilă pentru bucătării  

3103  Fabricarea de saltele şi somiere  

3109  Fabricarea de mobilă n.c.a.  
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3212  Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase  

3213  Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare  

3220  Fabricarea instrumentelor muzicale  

3230  Fabricarea articolelor pentru sport  

3240  Fabricarea jocurilor şi jucăriilor  

3250  Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator  

3299  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  

3320  Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale  

3600  Captarea, tratarea şi distribuţia apei  

3700  Colectarea şi epurarea apelor uzate  

3811  Colectarea deşeurilor nepericuloase  

3812  Colectarea deşeurilor periculoase  

3821  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase  

3822  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase  

3831  Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  

3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate  

3900  Activităţi şi servicii de decontaminare  

4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale  

4211  Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor  

4212  Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane  

4213  Costrucţia de poduri şi tuneluri  

4221  Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide  

4222  Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii  

4291  Construcţii hidrotehnice  

4299  Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a  

4311  Lucrări de demolare a construcţiilor  

4312  Lucrări de pregătire a terenului  

4313  Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii  

4321  Lucrări de instalaţii electrice  

4322  Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat  

4329  Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii  

4331  Lucrări de ipsoserie  

4332  Lucrări de tâmplărie şi dulgherie  

4333  Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor  

4334  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri  

4339  Alte lucrări de finisare  

4391  Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii  

4399  Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.  

5210  Depozitări  

5224  Manipulări  

5510  Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare  

5520  Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată  

5530  Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere  

5590  Alte servicii de cazare  

5610  Restaurante  
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5621  Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente  

5629  Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.  

5811  Activităţi de editare a cărţilor  

5812  Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare  

5813  Activităţi de editare a ziarelor  

5814  Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor  

5819  Alte activităţi de editare  

5821  Activităţi de editare a jocurilor de calculator  

5829  Activităţi de editare a altor produse software  

5911  Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune  

5912  Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune  

5913  Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune  

5914  Proiecţia de filme cinematografice  

5920  Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală  

6010  Activităţi de difuzare a programelor de radio  

6020  Activităţi de difuzare a programelor de televiziune  

6110  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu  

6120  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)  

6130  Activităţi de telecomunicaţii prin satelit  

6190  Alte activităţi de telecomunicaţii  

6201  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)  

6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei  

6203  Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul  

6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei  

6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe  

6312  Activităţi ale portalurilor web  

6399  Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.  

7111  Activităţi de arhitectură  

7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea  

7120  Activităţi de testare şi analize tehnice  

7311  Activităţi ale agenţiilor de publicitate  

7312  Servicii de reprezentare media  

7410  Activităţi de design specializat  

7420  Activităţi fotografice  

8292  Activităţi de ambalare  

8610  Activităţi de asistenţă spitalicească  

8621  Activităţi de asistenţă medicală generală  

8622  Activităţi de asistenţă medicală specializată  

8623  Activităţi de asistenţă stomatologică  

8690  Alte activităţi referitoare la sănătatea umană  

8710  Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală  

8720  Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale  

9003  Activităţi de creaţie artistică  

9101  Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor  

9102  Activităţi ale muzeelor  
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9103  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic  

9104  Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale  

9311  Activităţi ale bazelor sportive  

9312  Activităţi ale cluburilor sportive  

9313  Activităţi ale centrelor de fitness  

9319  Alte activităţi sportive  

9321  Bâlciuri şi parcuri de distracţii  

9329  Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.  

9511  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice  

9512  Repararea echipamentelor de comunicaţii  

9523  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele  

9524  Repararea mobilei şi a furniturilor casnice  

9525  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor  

9529  Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.  

9601  Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană  
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Anexa 2 - Evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanţare 
  

 
Criteriu/ subcriteriu 

Punctaj 
maxim 

1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție 50 

1.1. Domeniul de activitate (clasa/clasele CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 
”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid) 

15 

  a. Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33 

15 

 b. Este cuprins într-una din celelalte diviziuni decât cele de la pct. a. 5 

1.2. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al treilea 
exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, în condițiile unei detalieri corespunzătoare 
a modificărilor intervenite asupra posturilor bilanțiere ca urmare a realizării investiției dublată de 
realizarea unei estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor 

20 

 1.2.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 10 
  a. >= 3 10 
  b. >= 2 și < 3 6 
  c. >= 1 și < 2 3 
 d. < 1 0 
 1.2.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 10 
  a. >= 7% 10 
  b. >= 6% și < 7% 6 
  c. >= 5% și < 6% 3 
  d. < 5% 0 
 1.3.   Calitatea planului de afaceri  15 
 a. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, fundamentate pe date corecte, 

surse verificabile 
5 

 b. Costurile investiției sunt corect estimate și sunt fundamentate 4 
 c. Analiza pieței identifică principalii competitori, prezentând produsele/serviciile similare pe care 

aceștia le oferă, cota de piață. 
2 

 d. Strategia de marketing identifică instrumente adecvate şi eficiente în condiţiile resurselor 
disponibile. 

2 

 e. Planul de afaceri descrie toate elementele structurale principale. Acesta este întocmit de o 
manieră coerentă, iar calitatea informațiilor prezentate contribuie la o bună înțelegere a 
proiectului și la justificarea pertinentă a necesității realizării investiției. 

2 

2. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului 30 

2.1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare 

30 

 2.1.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 10 
  a. >= 2 10 
  b. >= 1,5 și < 2 6 
  c. >= 1 și < 1,5 3 
 d. < 1 0 
 2.1.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 10 
  a. >= 5% 10 
  b. >= 3% și < 5% 6 
  c. >= 1% și < 3% 3 
  d. < 1% 0 
  2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N faţă de N-1, unde N este anul fiscal  10 

anterior depunerii cererii de finanţare)  
  

  
 

  a.  >= 20%  10 
  b.  >= 10% și < 20%  6 
  c.  >= 0% și < 10%  3 
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  d.  < 0%  0 

3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea 
(Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii) 

15 

3.1. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței 
energetice: 

9 

 a. Utilizarea surselor regenerabile de energie 3 
  b.  Reducerea emisiilor de CO2 prin optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice   3  

 c. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a 
deșeurilor 

3 

3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament: 6 
 a. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de 

către persoane cu dizabilităţi 
3 

 b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos) 3 

4. Concentrarea strategică a investițiilor 5 
 a. Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul 

axei prioritare 7 POR 
2 

 b. Proiectul se încadrează într-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în 
cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană 

2 

 c. Societatea propune un proiect în baza unei alte strategii de dezvoltare locală/ naţională 1 
 TOTAL 100 

 

 Observații 

1. Punctarea fiecărui subcriteriu se face 
a. prin selectarea unei singure opțiuni (ex. a., b., c.) și a punctajului aferent acelei opțiuni (subcriteriile 

1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3). 
În cazul subcriteriului 1.1., dacă investiția propusă vizează clase CAEN ce aparțin ambelor categorii 
(lit. a. și lit. b.), se va acorda punctajul aferent lit. a. 

b. prin selectarea uneia sau mai multor opțiuni, după cum este cazul, punctajele aferente cumulându-
se (subcriteriile 1.3, 3.1, 3.2, 4) 

2. Punctajul aferent unui criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la fiecare subcriteriu aferent. Punctajul 
final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 criterii. 

3. În caz de punctaj final egal între mai mulți beneficiari, departajarea se va face în funcție de punctajele sau 
valorile absolute prezentate (în caz de punctaj egal), obținute la următoarele subcriterii, în ordinea 
precizată, până la departajarea solicitanților: 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 1.3, 1.2.1, 1.2.2, 3.1, 3.2, 4. 

4. Referitor la subcriteriul 3.2., "persoană din categorii defavorizate" reprezintă persoana care: 
a. nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni; 
b. are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani; 
c. nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea 

Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de 
învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat; 

d. are vârsta de peste 50 de ani; 
e. trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane; 
f. lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor 

între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a 
dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul 
membru respectiv și aparține sexului subreprezentat; 

g. este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte 
competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele 
de a obține un loc de muncă stabil; 

h. nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre categoriile (b)-
(g) menționate 

i. este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale 
j. prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu 

diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții 
de egalitate cu alți lucrători." 

mailto:office@omega-consulting.ro
http://www.omega-consulting.ro/

