
Nr. crt Aspectul, referința din Ghidul specific Clarificare 

1 Locul de implementare a proiectului – 
mediu urban 

Mediul urban include și satele aparținătoare de orașe 

2 Locul de implementare a proiectului – 
mai multe locuri de implementare 

O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate 
toate condițiile de eligibilitate, iar proiectul de investiție este unul unic, respectiv nu constă, de fapt, în 
două (sau mai multe) investiții distincte sub umbrela unei singure cereri de finanțare. 
Cu titlu de exemplu, modernizarea a două pensiuni (aflate în aceeași localitate sau în localități diferite) ar 
constitui, de fapt, două proiecte de investiție distincte, chiar dacă clasa CAEN vizată ar fi aceeași. Pe de altă 
parte, tot cu titlu de exemplu, modernizarea și/sau dotarea a două ateliere (localizate distinct), în care 
solicitantul desfășoară activități cuprinse în același flux tehnologic, poate fi considerată o investiție unică. 

3 Investițiile care vizează clasa CAEN 8690 
”Alte activităţi referitoare la sănătatea 
umană” sunt eligibile doar dacă sunt 
implementate într-o stațiune 
balneoclimaterică 

Prin ”stațiune balneoclimaterică” se înțelege atât ”stațiune balneară” cât și ”stațiune balneoclimatică”, 
conform Hotărârii de Guvern nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi 
balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și 
completările ulterioare. 

4 Audit financiar extern Activitatea de audit financiar extern nu este obligatorie. 
Limita de 5000 lei trimestrial, aplicabilă activității de audit financiar extern, reprezintă valoarea fără TVA. 

5 Completarea și depunerea cererilor de 
finanțare  

In cadrul acestui apel o cerere de finantare respinsa poate fi redepusa? 
Nu. La fel, in cazul celor retrase. 

6 Completarea și depunerea cererilor de 
finanțare  

În funcție de numărul de proiecte depuse în primele 2 luni, și de gradul de acoperire a alocării financiare 
disponibile, AMPOR poate lua decizia de a suspenda depunerea proiectelor, în perioada ulterioară celor 2 
luni. 

7 Completarea și depunerea cererilor de 
finanțare  - depășire plafon de minimis 
ca urmare a modificării cursului 
Inforeuro 

La data semnării contractului de finanțare, valoarea ajutorului nerambursabil nu poate depăși plafonul de 
minimis aplicabil, calculat la cursul Inforeuro aplicabil la acea dată. În cazul în care, totuși, variața cursului 
Inforeuro, spre exemplu între luna depunerii cererii de finanțare și luna semnării contractului de finanțare, 
ar conduce la depășirea plafonului de minimis, AM/OI va putea accepta ajustarea valorii finanțării 
nerambursabile solicitate. 

8 Completarea Cererii de finanțare în 
MySMIS 

La secțiunea “Buget - Natura investiției” din Cererea de finanțare, alegeți din variantele aplicabile acestui 
apel de proiecte, astfel: 
”1 – Construcție nouă” pentru proiectele care conțin lucrări de realizare a unei construcții noi 
”2 – Extindere” pentru proiectele care conțin lucrări de extindere a unei construcții existente 
”3 – Transformare/ Modernizare” pentru proiectele care conțin lucrări de modernizare a unei construcții 
existente și/sau achiziții de active corporale și/sau necorporale și/sau realizarea de instrumente de 



comercializare on-line 

9 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe – încărcare în MySMIS 

Documentele editate în format doc (Word) sau xls (Excel), cum este cazul planului de afaceri sau al 
machetei proiecțiilor financiare, pot fi transformate/salvate direct în format pdf. Nu este necesară 
printarea lor, semnarea și scanarea în format pdf. 

10 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe – semnarea olografă 

Nu este necesară semnarea olografă ori ștampilarea documentelor anexate la cererea de finanțare. Toate 
fișierele încărcate în MySMIS, în format pdf, vor fi în prealabil semnate digital. 

11 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe – conform cu originalul 

Nu este necesară mențiunea conform cu originalul pe documentele scanate și încărcate în MySMIS (cum ar 
fi documentele statutare, documentele cadastrale etc). 

12 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe - Mandat 

Mandatul special/ împuternicirea specială se va întocmi în formă autentică, conform normelor legale 
aplicabile 

13 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe – Note explicative pentru 
microentități 

Conform normelor contabile (OMFP 1.802/2014), microentităţile nu au obligaţia elaborării notelor 
explicative la situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. 468 şi 469 din ordin. Conform alin. (2) al 
punctului 576, microentităţile prezintă informaţiile prevăzute la pct. 468 lit. a), d) şi e) şi pct. 491 alin. (2) 
lit. c). De vazut si cap. 12 «Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor», secţiunea 12.1  
Scutiri pentru microentităţi 
 
Solicitanții care se încadrează în categoria Microentități vor depune acele note explicative care li se impun, 
conform normelor contabile 

14 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe – Certificatul de urbanism 

În conformitate cu prevederile Art 2, alin (2^1) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea 
cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de 
construire.  
În acest sens, pentru proiectele ce includ lucrări de construcție care se supun autorizării, este necesară 
prezentarea unui certificat de urbanism emis în scopul autorizării acestor lucrări. 

15 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe precontractare – Dovada 
capacității financiare 

Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel putin valoarea contribuției totale a solicitantului (i.e. 
contribuția la valoarea eligibilă și valoarea cheltuielilor neeligibile) 

16 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe precontractare – Dovada 
capacității financiare 

Se poate prezenta ca dovadă a capacității financiare Scrisoare de confort angajantă eliberată de o instituție 
bancară? 
Nu 

17 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe – Macheta  

Dacă perioada de implementare a proiectului este de 1 an (sheet-uri 3A, 3B, 4)  se pot completa anii 2,3,4, 
cu zero iar anul 5 să fie considerat primul an de operare (exploatare) a investiției? 
Nu. Se completeaza Anul 1 cu investitia si apoi, in continuare, operarea. 



Datele se vor introduce pentru toți cei 10 ani, indiferent de perioada de implementare. 

18 Completarea Cererii de finanțare – 
Anexe – Dovada dreptului de folosință 
asupra imobilului  

Pentru proiectele de servicii și/sau dotări cu sau fără lucrări pentru care nu este necesară prezentarea 
autorizației de construire este obligatorie autentificarea contractelor de locațiune/comodat precum și 
notarea acestor drepturi în cartea funciară?   
Nu, daca normele care guverneaza aceste contracte nu impun acest lucru. 

19 ETF – Punctarea cu 0 Punctarea cu zero la oricare subcriteriu nu conduce la respingerea proiectului. 

20 ETF – complementaritate investiții din 
surse proprii 

Valoarea minimă cumulată a investițiilor a fost de 15.000 Euro poate fi acoperită din mai m ulte investiții. 
Se poate dovedi prin orice mijloace disponibile – detaliere în planul de afaceri, facturi etc. 
Se pot lua în calcul orice active corporale și necorporale de natura mijloacelor fixe 

21 ETF – subcritreriile 2.1, 2.2, 2.5 Toți indicatorii analizați (rata rentabilității, rata solvabilității, cifra de afaceri) se raportează la datele 
înregistrate în anul fiscal anterior depunerii CF. 
 
Datele analizate sunt doar cele înregistrate de entitatea solicitantă (ref subcriteriul 2.5. – cifra de afaceri), 
nu la nivel de întreprindere unică.  
Conceptul de ”întreprindere unică” este utilizat doar în ceea ce privește cumulul ajutoarelor de minimis 
primite de entitatea solicitantă și întreprinderile legate de aceasta (cu care formează o întreprindere unică, 
în sensul Regulamentului CE 1407/2013). 

22 ETF – subcritreriul 2.3 Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un număr întreg), peste limita minimă obligatorie de 10%, se 
acordă câte 1 punct, în limita a 10 puncte. 
Rotunjirea se face la unități. Ex: 13,5% se rotunjeste la 14%. 10,49% se rotunjeste la 10%. 

23 ETF – subcritreriul 2.6 În cazul costurilor cu lucrări de construcție, fundamentarea se poate realiza în baza devizului și a listelor de 
cantități. 

24 ETF – subcritreriul 2.6 Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ website-uri, 
orice alte surse verificabile (cel putin 3 surse). 
Nu sunt obligatorii 3 oferte de preț, ci utilizarea a cel puțin 3 surse. 

25   

26 ETF – subcritreriul 3.2., pct. b) Se poate obține punctajul maxim de 2 pentru asumarea angajării a cel puțin unei persoane din categoria 
celor defavorizate 

27 ETF – subcritreriul 3.2., pct. a) Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către 
persoane cu dizabilităţi – cerința nu se referă doar la angajații cu dizabilități, ci și la potențialii clienți cu 
dizabilități 

28 Implementare – contractul de finanțare 
– cereri de rambursare 

Cerința privind numărul maxim de cereri de rambursare (4) va fi reanalizată, iar modelul orientativ al 
contractul de finanțare actualizat în mod corespunzător. 



29 Implementare – contractul de finanțare 
– termen realizare indicator 

Mențiunea cu privire la termenul limită pentru realizarea indicatorului ”creșterea numărului mediu de 
salariați”, așa cum apare în modelul standard orientativ al contractului de finanțare, va fi revizuită. 
Formularea corectă și completă a termenului de realizare a indicatorului este cea cuprinsă în capitolul 1.6. 
”Indicatori de proiect” din ghidul specific. 

30 Implementare – contractul de finanțare 
– prelungirea perioadei de 
implementare 

Perioada de implementare de după semnarea contractului poate fi extinsă cel mult până la dublul acestei 
perioade. Astfel, dacă durata de implementare a activităților prevăzute după semnarea contractului de 
finanțare ar fi de 6 luni, aceasta ar mai putea fi extinsă până la maximum 12 luni. 

31 Atribuirea contractelor A se vedea comunicatul de presă publicat, în data de 9 iunie a.c., de MFE:  ”în cel mai scurt timp, Ministrul 
Fondurilor Europene va emite un nou ordin care va reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate de 
solicitanții sau beneficiarii privaţi care efectuează achiziţii pentru pregătirea sau în implementarea 
proiectelor cu finanțare europeană (…) Până la emiterea noului ordin, solicitanții sau beneficiarii privaţi pot 
efectua doar achiziţii directe cu respectarea pragurilor din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 
(132.519 lei pentru produse şi servicii și 441.730 lei pentru lucrări). Cadrul legal aplicabil solicitanților/ 
beneficiarilor privați [OMFE nr. 1.120/2013, OMFE nr. 1.191/2014, OMFE nr. 3.123/2015 și OMFE nr. 
427/2016] a fost abrogat implicit prin intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care 
înlocuiește OUG nr.34/2006 (…) și orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative. În 
acest context, procedurile simplificate aflate în curs de desfășurare la 26 mai 2016 (data intrării în vigoare 
a Legii nr.98/2016) se vor derula în continuare conform prevederilor în vigoare la data inițierii procedurii 
respective. Precizarea este valabilă și pentru încheierea contractelor de achiziție, aferente unor proceduri 
simplificate demarate anterior datei de 26 mai 2016.” 

 

 


