
Informaţii complete privind solicitarea scrisorii de confort în cazul 
beneficiarilor privaţi ai POS CCE 

 

În cursul anului 2010, MFP a iniţiat un proces activ de consultare a mediului bancar în 
scopul identificării de soluţii viabile pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene. În acest scop a fost înfiinţat un Grup de lucru format din reprezentanţi ai 
MFP, ai Asociaţiei Române a Băncilor (ARB) şi ai sectorului bancar, precum şi 
reprezentanţi ai Autorităţilor de management cu responsabilităţi în implementarea 
acestor fonduri. 

Identificând că printre principalele cauze ale nivelului scăzut de absorbţie se înscrie 
insuficienta capacitate a beneficiarilor privaţi de a asigura finanţarea proiectelor şi 
reticenţa băncilor de a acorda creditare în acest scop, în urma unor repetate consultări, 
membrii grupului de lucru au convenit că soluţia cea mai eficace pentru a asigura 
calitatea şi viabilitatea proiectelor depuse la finantare ar fi introducerea obligativităţii 
prezentării unei Scrisori de confort angajante (vezi mai jos) la depunerea cererii de 
finanţare şi la semnarea contractului de finanţare pentru proiectele care intră sub 
incidenţa ajutorului de stat / de minimis. Acest lucru ar asigura,  pe de o parte 
Autoritatea de management că beneficiarul are capacitatea financiară de a implementa 
proiectul, iar pe de altă parte ar permite băncilor analizarea din timp a proiectului, 
analiză care să stabilească gradul de bancabilitate a proiectului şi chiar să contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii acestuia. 

          Ca urmare a consultării Autorităţilor de management pentru programele finanţate 
din Instrumente Structurale, direct vizate de această opţiune, precum şi a 
reprezentanţilor sectorului bancar, a fost elaborat un model unic de Scrisoare de confort 
şi s-a convenit asupra următoarelor aspecte: 

 scrisoarea de confort este angajantă încă de la depunerea dosarului cererii de 
finanţare, urmând ca ea să fie reconfirmată şi prelungită de solicitanţii ale căror proiecte 
sunt selectate în urma evaluării AM/OI; 

 obligativitatea prezentării unei Scrisori de confort va fi introdusă începând cu primele 
cereri de proiecte lansate în anul 2011 pentru proiecte care intră sub incidenta ajutorului 
de stat / de minimis, cu excepţia cererilor de proiecte de pe Axa 2 a POS CCE, pentru 
care beneficiarii sunt entităţi de tip start-up şi spin-off; 

 facilitatea/facilităţile de creditare pot acoperi şi valoarea cheltuielilor neeligibile 
aferente proiectului; 

 valoarea minimă a facilităţii/facilităţilor de creditare pentru care se emite Scrisoarea 
de confort este egală cu contribuţia eligibilă proprie a beneficiarului la proiect; 

 nu se limitează valoarea maximă a facilităţii/ facilităţilor de creditare pentru care 
se emite Scrisoarea de confort; 

 obligaţia prezentării unei Scrisori de confort este valabilă numai pentru proiectele la 
care contribuţia eligibilă proprie a beneficiarului este mai mare sau egală cu echivalentul 



în lei a 100.000 euro (pentru o abordare unitară, la cererile de proiecte lansate în 2011, 
echivalentul în lei va fi considerat în cuantum de 420.000 lei); 

 proiectele de Ghiduri pentru solicitanţi aferente cererilor de proiecte la care se aplică 
obligativitatea Scrisorii de confort se vor publica pentru consultare publică de către 
AM/OI cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data lansării efective a cererii de 
proiecte; 

 data efectivă de începere a depunerii proiectelor, mentionată în textul cererii de 
proiecte, va fi cel mai devreme la 15 zile calendaristice de la data publicării acesteia şi a 
versiunii finale a ghidului aferent; 

 ghidurile solicitantului aferente cererilor de proiecte este necesar să cuprindă 
precizări clare privind: 

 modelul unic de Scrisoare de confort; 

 posibilitatea instituirii de ipoteci/gajuri în conformitate cu prevederile HG 
nr.60612010; 

 atenţionarea beneficiarului asupra necesităţii de a se prezenta la bănci, după 
selectarea proiectului pentru finanţare, pentru prelungirea perioadei de valabilitate a 
Scrisorii de confort în cazul în care această perioadă expiră înainte de semnarea 
contractului de finanţare; 

 AClS şi Autorităţile de management/Organismele Intermediare vor promova activ 
toate informaţiile utile pentru beneficiari în acest sens. 
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