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INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERILOR 

 

 

A. SURSE DE FINANTARE POSIBILE 

 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Dezvoltarea durabilă a mediului de 

afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 

 
 
B. TIPUL SOLICITANTULUI 

 
Solicitantul este microîntreprindere (are maxim 9 angajati si o cifra de afaceri de pana la 2 milioane de 

euro) care desfăşoară activitate în domeniul producţiei şi/sau serviciilor şi/sau construcţiilor, înfiinţată ca 

societate comercială sau societate cooperativă. 

Microîntreprinderea trebuie să propună activităţi/investiţii care corespund codurilor CAEN : 

 

Clasa Denumire clasă CAEN 

SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
13XX Fabricarea produselor textile 
14XX Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
15XX Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi 

încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 
16XX Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din 

paie şi din alte materiale vegetale împletite 
17XX Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 
18XX Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului                 
20XX Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 
21XX Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 

preparatelor farmaceutice 
22XX Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 
23XX Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
24XX Industria metalurgică 

Cu excepţia clasei 2446 „Prelucrarea combustibililor nucleari” 
25XX Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Cu excepţia subgrupei 254 „Fabricarea armamentului şi muniţiei” 
26XX Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 
27XX Fabricarea echipamentelor electrice 
28XX Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 
29XX Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 
301X Construcţia de nave şi bărci 
302X Fabricarea materialului rulant 
309X Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. 
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31XX Fabricarea de mobilă 
32XX Alte activităţi industriale n.c.a. 
33XX Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 
SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE 
DECONTAMINARE 
36XX Captarea, tratarea şi distribuţia apei 
37XX Colectarea şi epurarea apelor uzate 
38XX Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile 
39XX Activităţi şi servicii de decontaminare 
SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII             
41XX Construcţii de clădiri 
42XX Lucrări de geniu civil 
43XX Lucrări speciale de construcţii 
SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR     
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor                       
SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 
49XX Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 
50XX Transporturi pe apă 
51XX Transporturi aeriene 
52XX Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 
53XX Activităţi de poştă şi de curier 
SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
55XX Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 
SECŢIUNEA J - INFORMAŢII  ŞI COMUNICAŢII                           
58XX   Activităţi de editare 
59XX Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de 

editare muzicală 
60XX Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 
61XX Telecomunicaţii 
62XX Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 
63XX Activităţi de servicii informatice 
SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT                      
78XX Activităţi de servicii privind forţa de muncă 
79XX Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 
80XX Activităţi de investigaţii şi protecţie 
81XX Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 
82XX Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderilor 
SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 
86XX Activităţi referitoare la sănătatea umană 
87XX Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare 
88XX Activităţi de asistenţă socială, fără cazare 
SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE  SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE   
90XX Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 
91XX Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale 
93XX Activităţi spotive, recreative şi distractive 
SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII                              
95XX Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 
96XX Alte activităţi de servicii 
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Microîntreprinderea îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

•••• a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal (pentru 

cererea de proiecte din 2009, societatea trebuie să fi desfăşurat activitate cel puţin 

începând cu 1 ianuarie 2008) 

•••• a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de 

finanţare.  

Atentie!!!!  
Criteriile privind durata de activitate şi profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a 
microîntreprinderii, nu numai la cea pentru care solicită finanţare. 
 

 
C. TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE:  

•••• Cheltuieli cu construcţii şi instalaţii pentru: 

- construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare de servicii 

ale microîntreprinderilor;  

- crearea/ modernizarea utilităţilor generale (precum: alimentare cu apă, canalizare, 

alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică) şi specifice spaţiilor 

de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor; 

•••• Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi pentru dotări de specialitate 

în vederea desfăşurării activitatii: 

- achiziţionarea utilajelor, echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în 

instalaţiile funcţionale; 

-  (în cazul activităţii de prestări servicii) dotarea cu mobilier şi echipamente 

specifice domeniului de servicii prestate; 

•••• Cheltuieli cu achiziţionarea sistemelor IT (inclusiv a programelor informatice); 

•••• Cheltuielile cu servicii de consultanţă, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului: 

- plata serviciilor de consultanţă pentru elaborarea studiilor de piaţă şi de evaluare; 

- plata serviciilor de consultanţă pentru managementul proiectului finanţat; 

- plata asistenţei/ consultanţei juridice, în scopul elaborării documentaţiei de 

atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie; 
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D. VOLUMUL SPRIJINULUI: 

Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) trebuie să fie cuprinsă între 

100.000 lei (aprox. 24.000 euro) şi 3.000.000 lei (aprox. 700.000 euro), insa finantarea 

nerambursabila nu va depasi valoarea de 200.000 euro (regula ajutorului de minimis). 

Procentul de finantare nerambursabila:70% din cheltuieli eligibile. 

Cofinantare: 30 % din cheltuieli eligibile. 

 

E. ALTE CRITERII DE ELIGIBILITATE : 

o Proiectul/investiţia se va realiza în mediul urban (localităţi de rang 0, I, II şi III 

(capitala, municipii, oraşe), conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional, cu modificările şi completările ulterioare); 

o Pentru spaţiul in care se va implementa proiectul solicitantul trebuie să aibă dreptul să 

desfăşoare activitatea pentru care se realizează investiţia propusă prin proiect ( sediu 

principal sau secundar – punct de lucru declarat); 

o Pentru proiectele care implica numai achizitia de bunuri, solicitantul dovedeşte dreptul de 

a utiliza a spaţiul în scopul desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate bunurile 

(e.g. act de proprietate, contract de concesiune, contract de închiriere, contract de 

comodat); 

o Pentru proiectele care implica lucrari de constructii, solicitantul face dovada dreptului de 

executie a lucrarilor1 asupra imobilului obiect al proiectului (in faza precontractuala se 

vor prezenta autorizatia de construire si extrasul de carte funciara). 

Atentie!!!   

Solicitantul va prezenta, în etapa precontractuală, autorizaţia de construire, emisă 
pentru realizarea proiectului, precum şi documentul care dovedeşte dreptul real 
sau, după caz, dreptul de creanţă privind imobilul, ce conferă solicitantului dreptul 
de a obţine, potrivit legii 50/1991, din partea autorităţii competente, autorizaţia de 
construire. Microîntreprinderea solicitantă trebuie să fie titulara autorizaţiei. 
 
Imobilul ce face obiectul proiectului îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

- Nu este grevat de sarcini 
- Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele 

                                                
1 Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atestă dreptul de proprietate (precum 
contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificatul de moştenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre 
judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat.  
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judecătoreşti cu privire la situaţia juridică 
- Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în 

materie sau dreptului comun 
În acest sens, odată cu cererea de finanţare, solicitantul va completa şi depune 
Declaraţia de eligibilitate, pe propria răspundere. 
Solicitantul va prezenta, în etapa precontractuală, un extras de carte funciară, 
pentru imobilul ce va face obiectul proiectului. 

 

 

o Solicitantul are capacitatea financiară de a implementa proiectul (are capacitatea de a 

asigura contribuţia proprie de minimum 30 % din valoarea eligibilă a proiectului, 

finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului –ex. TVA – precum si resursele 

financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare 

a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale); 

o Solicitantul nu trebuie sa aiba obligatii neonorate conform legislatiei nationale si trebuie 

sa fie inregistrat la Registrul Comertului, nu trebuie sa fie in situatie de faliment sau 

lichidare; 

o Obligaţiile de plată nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, 

conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale 

o Reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei 

profesionale, nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, 

implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor 

financiare ale Uniunii Europene. 

 

Cu stima, 

Lavinia BRANDUSA 

Sef Departament Dezvoltare Regionala  

SC LOGICONS SA 


