
Subiectul solicitării Domeniul de interes Răspunsul furnizat la solicitare

general: Pentru a rezolva aceasta problema este necesar ca societatea sa aiba un administrator cu 
cetatenie romana? Am dori sa stim cu certitudine acest lucru, astfel incat sa nu ne apucam sa 
schimbam administratorul societatii si apoi sa aflam ca nu a fost absolut necesar. Mai exista o 
posibilitate in afara de aceasta astfel incat sa putem sa ne inregistram in aplicatie si nici sa nu avem 
probleme mai tarziu, sa stam cu proiectul in asteptare deoarece anumite documente trebuie semnate 
digital numai de reprezentantul legal al societatii?

General ( alte programe , 
informatii despre UE, etc )

MDRAPFE pune la dispoziția celor care testează 
aplicația MySMIS 2014 un instrument prin care pot 
semnala eventuale dificultăți în accesarea sau 
introducerea datelor în MySMIS 2014, anume serviciul 
Helpdesk de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene 
– www.fonduri-ue.ro, secțiunea Contact – Helpdesk 
http://www.fonduri-ue.ro/component/users/?view=login. 
Va rugam sa va adresati lor, noi din pacate nu va putem 
ajuta cu privire la functiunile My SMIS.

general: sunt medic specialist medicina interna. Momentan sunt angajat la o firma privata si prestez 
servicii medicale (in Cluj si Zalau) in cadrul unui PFI infiintat in urma cu doi ani. Am de gand sa 
infiintez un SRL-D si sa accesez fonduri europene/guvernamentale pentru a deschide un cabinet de 
medicina interna. A-si avea nevoie de fonduri pentru cumpararea de aparatura medicala, de ex 
ecograf, EKG, spirometru. Cabinetul unde doresc sa-mi desfasor activitatea s-ar situa in Cluj, in casa 
familiala pentru care avem deja autorizatia de construire si va fi finalizata anul acesta. Va rog sa ma 
informati in legatura cu programele in care m-as incadra cu acest proiect.

General ( alte programe , 
informatii despre UE, etc )

in cazul in care doriți sa optati pentru o finanțare de tip 
start up aveti doua posibilitati: 1. masura 6.2 din PNDR, 
care se estimeaza a fi lansata la sfarsitul acestei luni . 
Pentru mai multe informatii splimentare puteti gasi pe 
site-ul http://www.afir.info/ sau la Oficiul Judeţean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale ( OJFIR) CLUJ Cod judeţ: 
13. Adresă Piața Gării, nr.3, etaj 2, Cluj-Napoca 2. 
programul Start Up Nation, care se estimeaza a fi lansat 
la inceputul lunii mai, mai multe informatii despre acest 
program puteti afla la http://www.aippimm.ro/otimmc/cluj-

2.1. Proiectul va fi admis în cazul în care certificatul de urbanism și avizul de mediu (necesare 
constructiei) sunt obtinute initial de catre persoana fizica? Cele doua documente vor fi cesionate apoi 
în mod expres in contractul de superficie incheiat de societatea si persoana fizica. De asemenea, 
societatea va fi titulara in cartea funciara a dreptului de superficie. Mentionez ca din punct de vedere 
juridic obtinerea autorizatiilor de catre societatea insasi sau obtinerea acestora de persoana fizica si 
cesionate apoi in mod expres catre persoana juridica prin contract notarial sunt echivalente. 
Mentionez ca in acest caz persoana fizica va fi si asociat în societate. Am nevoie de acest raspuns 
foarte repede, in caz contrar nu voi mai putea depune proiectul. P0R AXA 2

Certificatul de urbanism si avizul de mediu trebuie 
obtinute de catre societate pentru obiectivul de investitie 
vizat prin proiect.

 1. Criteriul de eligibilitate a solicitantului cu privire la locul de implementare a proiectului (mediul rural 
sau urban) se raporteaza la situatia individuala a firmei solicitante sau sunt luate in considerare si 
eventualele legaturi cu alte firme prin intermediul actionariatului comun ? Va intrebam acest aspect 
deoarece firma noastra doreste sa realizeze o investitie noua in comuna Gilau, iar firma se 
incadreaza la categoria de intreprindere mica. Insa, prin legatura de actionariat comun cu inca 2 
firme, firma noastra devine intreprindere mijlocie. Prin urmare, firma noastra fiind mijlocie prin 
legatura cu alte 2 firme poate sa realizeze investitia in mediul rural ? Este eligibil acest loc de 
implementare a proiectului in cazul nostru ? 2. Firma noastra are in vedere un proiect nou de P0R AXA 2

Aveti raspunsurile solicitate mai jos: 

1. Prevederea cu privire la locul de implementare a 
proiectului se aplica intreprinderilor mijlocii. Incadrarea 
unei intreprinderi in categoria intreprinderilor mijlocii se 
face conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu 
modificările și completările ulterioare. 

general: Reprezint Fundatia Educatie pentru Libertate din Cluj Napoca care are in patrimoniu cladirea 
Liceului Waldorf (liceu de stat) din Cluj-Napoca. Fundatia doreste sa construiasca pe terenul propriu o 
gradinita pentru 4 grupe de gradinita. In momentul de fata gradinita functioneaza in cladirea liceului 
dar cladirea va deveni neincapatoare ca urmare a cresterii numarului de clase in urmatorii 4 ani. As 
dori sa stiu daca Fundatia este un posibil beneficiar al fondurilor europene destinate constructiei de 
gradinite din exercitiul bugetar 2014-2020 (probabil axele 4 si 10). Daca Fundatia nu se incadreaza la 
statutul de beneficiar potential, in ce conditii si prin intermediul carui organism, eventual in ce fel de 
parteneriat, ar putea accesa fonduri pentru constructia unei gradinite? Va multumesc pentru raspuns POR axa 10

Programul Operational Regional 2014 2020, Axa 
prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
va finanta: - construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația 
timpurie - educaţionale antepreșcolare și preșcolară 
(creșe și grădinițe) - construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învățământul general obligatoriu 



2.2. Activitatea companiei pe care aceasta doreste sa o extinda este incadrata pe codul CAEN 2910 
– Fabricarea autovehiculelor de transport, aceasta producand rulote, remorci etc. Printre 
echipamentele care doreste sa le achizitioneze prin proiect, este un echipament (o presa) pentru 
panouri sandwich, aceste panouri fiind materia prima pentru productia principala, cea de 
autovehicule. Se poate achizitiona acest tip de echipament? Se considera investitia in aceasi clasa 
CAEN? POR axa 2

Conform CAEN fabricarea de caroserii pentru 
autovehicule;remorci si semiremorci se incadreaza la 
grupa 29, dar la subgrupa 2920. Presa pentru fabricarea 
panourilor nu poate fi incadrata pe codul CAEN 2910, ci 
pe codul CAEN 2920.

2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, 
Apelul de proiecte POR/102/2/2: 1. In contextul in care, conform cheltuielilor eligibile mentionate la 
capitolul Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, pag 29 din Ghidul 
Solicitantului se cuprind “cheltuieli aferente […]asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului 
de investiţie, precum: […]energie electrică[…],, am dori sa stim daca o investitie care presupune 
dotarea cu echipamente direct productive si alimentarea cu energie electrica, fara alte lucrari de 
constructie sau extindere ale spatiului de productie este considerata eligibila. Mentionam ca in 
momentul de fata exista o solutie tehnica de alimentare cu energie electrica, dar ca se impune 
modificarea acesteia si racordarea la reteaua publica de energie electrica. 2. In cadrul cheltuielilor POR AXA 2

1. Este eligibil un proiect care presupune dotarea cu 
echipamente direct productive si alimentarea cu energie 
electrica. In ceea ce priveste retelele de energie si 
racordarea la reteaua publica, va atragem atentia ca 
reprezinta lucrari pentru care autoritatile publice locale 
sunt singurele in masura sa stabileasca daca se supun 
sau nu autorizarii, iar incadrarea cheltuielilor ( eligibile/ 
neeligibile)aferente lucrarilor pentru alimentarea cu 
energie electrica depinde de decizia autoritatilor publice 

2.2: este posibila semnarea digitala exclusiv de catre un imputernicit al reprezentanttului legal a 
intregii documentatii in etapa de depunere? POR AXA 2

Persoana împuternicită nu poate semna cererea de 
finanțare la depunerea în 
MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu 
de către 
reprezentantul legal al solicitantului.

2.2 Momentan detinem un imobil in care functioneaza un centru wellness si intentionam sa extindem 
imobilul si sa schimbam destinatia unor spatii existente in vederea realizarii unei unitati de cazare cu 
restaurant, spa acvatic, (bazin cu apa sarata, bazin jacuzzi, terasa de plaja, vestiare si spatii 
administrative). Chiar daca proiectul vizeaza schimbare de destinatie si extindere cladire, poate fi 
considerat investitie initiala - crearea unei unitati noi (mentionam ca momentan nu avem activ pe 
caen 5510 hoteluri)? POR AXA 2

Fiind vorba de schimbarea destinatiei poate fi 
considerata o investitie intiala doar in masura in care 
intreaga investitie vizeaza noul cod CAEN, iar spatiile 
aferente restaurantului, spa-ului si cele administrative 
deservesc structura de cazare.

inscrierea unui proiect prin MySMIS (pentru programul POR microintreprinderi ) consultantul are 
certificat digital propriu intocmeste dosarul unui beneficiar din alt oras benefiarul si-a procurat si el 
certificat digital consultantul trimite pe email documentele obligatorii de semnat de catre administrator 
(anexele , procesul verbal etc) care le semneaza electronic si solicitantul le retrimite pe email la 
consultant In cadrul cererii sunt multe alte documente trimise de solicitant consultantului (contract de 
comodat ,diferite declaratii , buletin ,actul de constituire ,bilanturile contabile etc toate semnate, 
stampilate manual ) care trebuie sa fie semnate de catre consultant cu semnatura electronica pentru 
a putea sa le incarce in cererea de finantare In momentul definitivarii cereri de finantare realizata pe POR axa 2

Pentru a semna documentele la încărcarea în MySMIS 
poate fi împuternicită o altă persoană, mandatul de 
împuternicire fiind obligatoriu de anexat la cererea de 
finanțare. În conformitate cu prevederile ghidului 
solicitantului Declarațiile și Certificarea cererii de 
finanțare trebuie să fie completate cu datele 
reprezentantului legal al solicitantului și semnate de 
acesta.

2.2 se intentioneaza sa se achizitioneze o linie de tratare mecanica a deseurilor. Aceasta line este o 
insiruire de mai multe echipamente ce functioneaza dependent unul de altul. Va solicitam respectuos 
sa ne clarificati cum defini in planul de afaceri aceasta linie respectiv ca o linie sau ca echipamente 
individuale.Va mai precizez ca parte din echipamente se incadreaza in subgrupa 2.1 ,parte in 
subgrupa 2.2 parte in clasa 2.3.6. In cazul in care nu sunteti in drept sa ne raspundeti la aceasta 
intrebare va rugam sa ne dati informatiile necesare pentru a ne putea adresa celor ce ne pot oferi 
informatiile de care avem nevoie. POR axa 2

Daca achizitia vizeaza o linie de tratare, aceasta va fi 
descrisa ca o linie in cadrul planului de afaceri. Daca 
achizitia presupune achizitionarea unor echipamente 
individuale care impreuna vor forma o linie de tratare, 
atunci in planul de afaceri vor fi descrise ca si 
echipamente individuale. 



2.2, 1) o societate comerciala ce are Decizie de eșalonare la plata obligatiilor fiscale la bugetul de 
stat, repectă graficul de eșalonare privind plata acestorii datorii fiscale, este eligibila in cadrul acestui 
apel? Conform Ghidului solicitantului, Cap.3.2 Eligibilitate solicitantului, pc. 6, pagina 21, solicitantul și 
reprezentantul sau legal NU se regasesc in situatiile de excludere mentionate. 2) In conditiile in care 
proiectul este acceptat la finantare si solicitantul respecta graficul de esalonare, respectiv "si-a achitat 
obligatiile de plata nete la bugetul de stat si bugetul local" (pag.36 din Ghid), in etapa precontractuala 
exista posibilitatea ca acest proiect sa nu mai fie finantat datorita acestei decizii de esalonare? POR AXA 2 -

2.2, prin care sa echipam o sectie de productie si sa construim inclusiv o noua unitate noua de 
productie. Am identificat un loc intr-un parc industrial aflat in mediul rural. Întrebarea este daca locul 
de implementare a investitiei/proiectului descris poate sa fie situat in mediul rural? POR AXA 2

In cazul intreprinderilor mici sunt finantate doar investitii 
realizate in mediul urban. 

2.2. Asteptam raspunsul Dvs. pentru clarificarea acestor probeleme. Va multumim. POR AXA 2 raspuns mdrap

2.2. Dacă un potential beneficiar care este intreprindere mijlocie, poate implementa un proiect în 
mediul urban? POR AXA 2 Da, poate implementa un proiect in mediul urban.

Un IMM care depune proiect pe POR 2.2 trebuie sa mentina in anii de evaluare, implemntare si 
monitorizare numarul mediu de angajati din anul anterior depunerii cererii de finantare ? Sau ar putea 
sa reduca acest numar ? Cresterea productivitatii muncii care este obiectivul principal al acestei 
masuri, poate implica si reduceri de personal. Singura conditie de eligibilitate in acest sens din ghid 
este de a mentine un numar mediu de 3 angajati. POR axa 2

productivității muncii dar și creșterea IMM urilor, atât în 
sensul trecerii într-o altă categorie de dimensiune cât și 
în sensul dezvoltării activității. Creșterea productivității 
trebuie să vină în urma echipării cu utilaje mai 
performante, creșterea numărului de utilaje și extinderea 
activității și nu în urma scăderii numărului de angajați.

O societate A care este intreprindere mica in mediul RURAL - poate depune un proiect pe POR 2.2 
daca are relatii comerciale cu o societate mijlocie B si functioneaza pe aceeasi piata? Societatea A 
produce si vinde produsele in proportie de > 50% societatii B. Alte relatii nu sunt intre cele 2 societati. 
( nu au asociati comuni, nu sunt legaturi familiale, etc.) Prin natura relatiilor comerciale, societatea A 
este legata de B si devine mijlocie? POR axa 2

In acest caz, din informatiile furnizate, societatea A este 
legata de societatea B doar daca se demonstreaza ca 
societatea B exercita o influenta dominanta asupra 
intreprinderii A, in temeiul unui contract incheiat cu 
aceasta întreprindere sau al unei clauze din statutul 
acesteia. In lipsa unor informatii suplimentare nu putem 
sa certificam faptul ca cele doua intreprinderi sunt legate. 
Intreprinderea A poate aplica pe prioritatea de investitii 



Care sunt actiunile ”eligibile” in cazul propunerii unei „misiuni comerciale”. In cazul unui solicitant care 
isi desfasoara activitatea in domeniul medical, participarea la Congrese internationale care vizeaza 
activitatea pentru care se solicita finantare pot fi considerate activitati de internationalizare? Va 
multumesc anticipat pentru ajutorul acordat! O zi frumoasa! POR axa 2

Misiunile comerciale finantabile prin 2.2 sunt acţiuni 
organizate în scopul explorării, consolidării, valorificării şi 
dezvoltării oportunităţilor de afaceri pe pieţe externe cu 
potenţial de import. 

Un SRL medical (clinica medicala) isi desfasoara activitatea intr un spatiu inchiriat si realizeaza 
investigatii RMN cu ajutorul unui echipament inchiriat. Prin accesarea POR 2.2 se doreste 
achizitionarea (la acelasi sediu) a unui echipament RMN nou pentru realizarea acelorasi tipuri de 
investigatii RMN. Cazul 1: Societatea mentine echipamentul inchiriat si achizitioneaza si 
echipamentul nou, realizand o crestere a volumului serviciului prestat (investigatii RMN). Intrebare: Se 
incadreaza in acest caz investitia la categoria de investitie initiala legata de extinderea capacitatii unei 
unitati existente? Cazul 2: Societatea achizitioneaza echipamentul nou si nu mai inchirieaza 
echipamentul folosit anterior (renunta la echipamentul inchiriat). Folosirea echipamentului nou POR AXA 2

In cazul in care societatea a prestat pana la depunerea 
cererii de finantare un serviciu, iar prin investitia propusa 
se vizeaza menținerea proceselor de producție deja 
existente, fără schimbarea fundamentală a procesului si 
crestrea capacitatii de productie, investitia se incadreaza 
la investitie initiala legata de extinderea capacitatii unei 
unitati existente.

2.2. 1. Conform Ghidului  Conditii Specifice, p. 9: Cererile de finanțare depuse în primele două luni 
ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare 
tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul 
de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. In acest 
context, va rugam sa precizati cand demareaza procesul de verificare a conformității administrative și 
eligibilității și evaluare tehnică și financiară: a) in primele 2 luni in care apelul este mentinut deschis, 
caz in care conteaza momentul depunerii proiectului b) dupa primele 2 luni in care apelul este 
mentinut deschis. 2. Care este limita maxima a cheltuielilor eligibile pentru cheltuielile detaliate la POR AXA 2

1. Cererile de finantare depuse in primele doua luni pe PI 
2.2 vor intra in procesul de evaluare a conformitatii 
administrative si a eligibilitatii (CAE), in ordinea depunerii 
lor, urmand ca cele admise la etapa CAE, sa intre in 
etapa de evaluare tehnica si financiara. 

2.2. Va rog sa clarificati ce informatie trebuie sa se regaseasca in coloana 1 din modelul F Lista de 
echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile 
/neeligibile. Defalcarea pe echipamente, lucrari servicii duce cu gandul la planul de achizitii insa 
coloanele 2, 3, 4 duc cu gandul la devize / liste de cantitati. POR AXA 2

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii se va 
corela cu bugetul si in consecinta si cu devizul general. 
Din lista trebuie sa se vada care tipuri de lucrari/ servicii/ 
echipament sunt eligibile si care sunt neeligibile 

2.2. Va rog sa precizati daca cheltuielile pentru transportul echipamentelor achizitionate in cadrul unui 
proiect finantat prin POR 2.2. sunt eligibile, respectiv daca categoria ”Cheltuieli cu achiziţionarea de 
echipamente tehnologice, utilaje,…” include si cheltuielile de transport aferente. POR AXA 2

In categoria ”Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente 
tehnologice, utilaje,…” nu sunt incluse si cheltuielile de 
transport.

2.1.A - solicitantul investeste dupa care se deconteaza cheluielile eligibile sau se acorda ajutorul 
odata aprobat proiectul? POR AXA 2

In cadrul apelului pentru PI 2.1.a cheltuielile se 
deconteaza in baza mecanismelor de cereri de 
rambursare si/sau cereri de plata. 



2.1.A. Microintreprinderi si ghidul specific 2.2 am urmatoarele intrebari: 1. Dorim sa depunem in 
cursul lunii februarie 2017 un proiect pe prioritatea de interventie POR 2.1.A - Microintreprinderi. In 
devizul general anexat cerii de finantare ce curs de schimb trebuie sa folosim, cursul de schimb 
InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte, adica cursul de schimb InforEuro aferenta lunii 
mai 2016 - 4,4723 Ron/Eur? 2. Pe prioritatea de interventii 2.2. pentru o societate medicala care 
conform legii nu este platitoare de TVA, se considera TVA eligibil sau neeligibil? POR AXA 2

1.NU este obligatorie folosirea cursului inforeuro de la 
data lansarii apelului de proiecte pentru intocmirea 
devizului general si al bugetului proiectului. Puteti sa 
folositi orice curs oficial si verificabil de la data intocmirii 
documentului. Trebuie avut in vedere totusi ca plafonul 
minim de minimis se calculeaza la cursul inforeuro de la 
data lansarii apelului de proiecte. 2. Pentru IMM-urile 
neinregistrate in scopuri de TVA, pentru care TVA este 

2.2, Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor , va 
rugam sa clarificati urmatoarele aspecte: 1). In modelul de plan de afaceri, se precizeaza: "- 
Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, trimitere la 
o analiza, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget 
(cel puțin 3 surse verificabile). Anexați orice documente justificative care sunt de natură să 
fundamenteze bugetul proiectului și costurile de investiție" Intrebari: - Cum ar trebui sa se procedeze 
in cazul targurilor si expozitiilor internationale, avand in vedere faptul ca targurile/expozitiile/misiunile 
economice sunt unicat (se poate obtine doar cate o singura oferta/eveniment)? - Este suficienta POR AXA 2

1. Ofertele de pret pentru participarea la 
targurile/expozitiile/misiunile economice sunt pentru 
dovedirea prospectarii pietei, justificarea valorilor 
estimate ale costurilor de investiție și necesitatea 
acestora în contextul investiției. 

Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin 
oferte de preț/ cataloage/ website-uri, trimitere la o 

2.2. Planul de afaceri cap.5 Analiza si previziunea financiara, punctul 3 Analiza financiara a 
intreprinderii in urma finalizarii investitiei. Pentru a primi cele 4 puncte maxim alocate conform 
Grilei_ETF de la punctul 2.2.b va rugam sa ne precizati cat de detaliat se doresc a fi ipotezele care au 
stat la baza previzionarii: este necesara realizarea de previzionari financiare pornind de la cele doua 
scenarii: fara investitie si cu investitie? Sau, ai mult decat atat, pentru obtinerea celor 4 puncte este 
necesara introducererea unei a treia ipoteze (investitie din fonduri proprii cu buget restrans)? POR AXA 2

In Anexa 1.5 Planul de afaceri, anexa la cererea de 
finantare sunt descrise informatiile pe care trebuie sa le 
contina planul de afaceri pentru a obtine punctaj maxim 
la oricare din criteriile din grila ETF care vizeaza planul 
de afaceri. 

2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul 
de proiecte POR/102/2/2. POR axa 2

1. Dacă investiția presupune diversificarea activității, se 
pot bugeta cheltuieli care să conducă și la dezvoltarea 
departamentelor deja existente în cadrul întreprinderilor.. 

• De exemplu: În cazul unui hotel care intenționează 
modernizarea restaurantului parte componentă în cadrul 
unității de cazare (cu extinderea capacității) și 
tehnologizarea bucătăriei, se vor putea face investiții și în 

2.2. va rugam sa faceti urmatoarele precizari; cladirea in care se va face investitia in momentul de 
fata este ipotecata la banca pentru un credit -se doreste montarea pe acoperis a unor panouri solare 
pentru eficientizarea cheltuielilor cu energia electrica .Suprafata acoperisului este de 700 mp 
.Suprafata pe care se vor monta panourile solare este 120 mp .Raspunsul primariei privind 
autorizarea lucrarilor respective este ca nu necesita autorizare . Din punctul dv de vedere aceasta 
cheltuiala este eligibila ? De asemenea investitia in cazul de fata are ca si efect diversificarea 
activitatii societatii . In acest caz sunt eligibile urmatoarele lucrari de constructii constind in : -lucrari 
de pardosire -lucrari de izolare termica -instalatii PSI pentru intreaga cladire sau doar pentru o zona in POR axa 2

Conform ghidului solicitantului, achizitia de panouri 
solare este o cheltuiala eligibila. 
Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate 
eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei 
investiții inițiale care constă în activități de 
construire/extindere/ dotare cu active corporale a 
spațiilor de producție/ prestări de servicii. 

2.1 - > pentru microintreprinderi. Mai exista fonduri disponibile pentru > aceasta masura? Daca 
depunem proiectul in maxim 1 luna de zile POR AXA 2

Buna ziua, Da, va sfatuim sa depuneti proiectul pe 
prioritatea 2.1. Cu stima,



2.2. 1. La punctul 1.3.a) din grila Pentru a obtine punctajul maxim (6 puncte) este suficienta 
participarea la un singur targ international? Si cum se va face departajarea la acest criteriu? 2. La 
punctul 3.1 c) Este suficienta reciclarea doar a hartiei pentru obtinerea punctajului maxim (2 puncte)? 
3. La punctul 3.2. b) Este suficienta angajarea unei singure persoane dintr-o categorie defavorizata 
pentru obtinerea punctajului maxim (2 puncte)? POR axa 2

1. La punctul 1.3 a) din grila pentru a obtine punctaj 
maxim este necesara participarea la cel putin un targ 
international, in afara Romaniei. 
2. La criteriul 3.1 c) din grila vor fi punctate masurile de 
minimizare la sursa a deseurilor generate de activitatea 
societatii precum si cresterea gradului de recuperare si 
reciclare a deseurilor. 
3. L criteriul 3.2 b) pentru a obtine 2puncte este 

2.2. daca pentru o societate de salubrutate este eligibil sa isi achizitioneze masinile de gunoi echipate 
corespunzator atata timp cat atat sasiul cat si suprastructurile pt colecatrea deseurilor se subscriu in 
SUBGRUPA 2.1.24.2 MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE SALUBRITATE SI INGRIJIREA 
SPATIILOR VERZI ( cf HG2139 DIN 2004). POR axa 2

Conform ghidurilor specifice, atat in cazul PI POR 2.1 cat 
si in cazul PI POR 2.2 sunt eligibile 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)” 

2.2 la depunerea proiectului (Situaţiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi 
partenere și/sau legate cu solicitantul), in situatia unor firme din alte tari care au situatii financiare 
foarte volumunoase (aprox 40 pagini) efortul de traducere si verificare va fi unul insemnat. In acest 
context va intreb: este necesar sa fie traduse si depuse la proiect situatiile finaincare in intregime, sau 
sunt suficiente paginile din care rezulta informatiile relevante: active totale, cifra de afaceri, numar de 
angajati, dovada abrobarii AGA si dovada depunerii ? POR axa 2

Conform ghidului solicitantului documentele redactate în 
altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de 
traducere legalizată sau autorizată. 

2.2. va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari : 1. Care sunt documentele care dovedesc 
dreptul Solicitantului asupra imobilului in cazul unei cladiri construite de Solicitant prin intermediul 
unei firme de constructii (autorizatie de construire, extras de carte funciara …) ? 2. Conform Ghidului 
Solicitantului – Conditii Specifice, p. 28, Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica sunt 
finantabile prin ajutor de minimis. In toate celelalte zone din Ghid in care sunt specificate investititiile 
finantabile prin ajutor de minimis nu sunt incluse cheltuielile de la cap. 3 (consultanta si proiectare) - a 
se vedea : a. p. 5 : Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: o Implementarea procesului de 
certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de POR axa 2

1.Documentul este extrasul de carte funciara. 
2. Cheltuielile de la capitolul 3, Cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta tehnica, sunt finantabile prin ajutor 
de minimis. 
3. Conform ghidului specific exista un singur indicator de 
proiect care se refera la realizarea unei investitii initiale 
� Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, 
în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție 

2.1.A/2016 Microîntreprinderi, va rugam sa ne ajutati cu clarificarea urmatoarei situatii: Conform 
Ghidului Solicitantului,Criteriul de eligibilitate nr.3 "Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă 
corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în 
anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare 
(>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare O întreprindere care depune cererea de 
finanţare în cursul anului 2016, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 5 ianuarie 2015 (prima zi 
lucrătoare din anul 2015) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015." Intrebare: In 
situatia in care proiectul se depune in luna martie 2017, un solicitant care in anul 2015 a inregistrat POR axa 2

Da, conform ghidului solicitantului se iau in considerare 
situatiile financiare din anul anterior depunerii cererii de 
finantare. 

2.2. 2 tipologii mari de produse: sticla prelucrata termoizolanta si sticla prelucrata securizata, doreste 
extinderea capacitatii de productie a celui de-al doilea produs. In procesul de productie a sticlei 
prelucrate securizate, compania externalizeaza in prezent unul dintre procesele de realizare a 
produsului, si anume procesul de securizare. Prin proiect, alaturi de alte echipamente, compania 
doreste achizitionarea unui echipament de securizare care va internationaliza etapa externalizata din 
flux. Acest lucru va creste capacitatea de productie a companiei pentru produsul mentionat anterior, 
fapt pentru care consideram ca investitia se incadreaza in categoria de investitie initiala prin 
extinderea capacității unității existente, si anume creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, POR axa 2

Nu se poate considera schimbarea fundamentala a 
procesului daca urmare a investitiei se renunta la 
serviciile externalizate si in restul procesului de productie 
nu se modifica. 



2.2: Daca o intreprindere a avut in anul 2015- 40 angajati, in anul 2016 - 65 angajati , iar in 2017 - 65 
angajati, ne putem incadra ca intreprindere mijlocie ( luand in considerare datele financiare ale anului 
precedent 2016 si anul fiscal curent 2017) ? POR axa 2

Modificarea incadrarii intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mijlocii se face doar dupa 2 exercitii 
financiare consecutive integrale in care se depaseste 
plafonul cu privire la numarul mediu de salariati sau cifra 
de afaceri si active totale. 

2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, va 
rugam sa ne sprijiniti cu indicarea necesitatii depunerii declaratiei privind eligibilitatea TVA in cazul in 
care solicitantul nu solicita TVA prin proiect si este inregistrat in scopuri de TVA. Conform ghidului 
solicitantului, sectiunea 4. Completarea Cererii de Finantare, anexele obligatorii la cererea de 
finantare - Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 
proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului standard din Anexa 
1.4. la ghidul specific). fara a se preciza optiunea de a nu fi depusa declaratia, in cazul in care nu se 
solicita TVA ca fiind cheltuiala eligibila in proiect. Pentru a respecta conditiile administrative, va rugam POR axa 2

Declaratia de eligibilitate TVA este obligatorie indiferent 
daca solicitantul este inregistrat sau nu in scopuri de 
TVA. Pentru solicitatii neinregistrati in scopuri de TVA se 
vor completa punctele A, B si C. 

2.2. achizitia unui brevet de inventie si nu de achizitia unor utilaje. Potrivit legislatiei in vigoare (interna 
si internationala) nu pot exista doua brevete de inventie cu aceasi tehnologie pe teritoriul unei tari.In 
cazul nostru este vorba de productia de hartie filigranata prin tipar.Asta presupune posibilitatea de a 
produce cantitati mici de hartie filigran, pretabila pentru piata romaneasca si a estului europei. 
Cealalta tehnologie disponibila in lume presupune imprimarea mecanica a filigranului in momentul 
presarii celulozei pentru realizarea hartiei, fiind o descoperire istorica veche de sute de ani nu este 
brevetata, dar presupune construirea unei fabrici de productie a celulozei si hartiei, deci o investitie de 
zeci sau sute de milioane de euro, precum si o productie foarte mare de hartie filigran , nefiind POR axa 2

> Conflictul este definit conform Ordonanței de urgență 
nr. 66/2011 privind 
> prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea 
> și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 
publice naționale 
> aferente acestora astfel: 
> Art. 14. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de 

2.2 pentru constructia de spatii de productie daca am accesat fonduri in cadrul proiectului POSCCE 
Axa Prioritara 1, Operatia 1.1.1 pentru achizitie de echipamente? Va multumesc. POR axa 2

Conditiile de eligibilitate pentru PI 2.2 sunt prezentate in 
ghidul specific la capitolul 3. Constrangeri in ceea ce 
priveste finantarea, tinand cont de finantarea anterioara 
in cadrul POSCCE, pot fi reprezentate de depasirea 
plafonului maxim de minimis. 

2.2. In cazul unui solicitant care isi desfasoara activitatea in domeniul medical, participarea la 
Congrese internationale care vizeaza activitatea pentru care se solicita finantare pot fi considerate 
activitati de internationalizare? Va multumesc anticipat pentru ajutorul acordat! POR axa 2

Misiunile comerciale finantabile prin 2.2 sunt acţiuni 
organizate în scopul explorării, consolidării, valorificării şi 
dezvoltării oportunităţilor de afaceri pe pieţe externe cu 
potenţial de import. 

2.1 si 2.2, cheltuielile eligibile includ printre altele si „Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate 
și informare aferente proiectului”. Studiind atat Anexa relevanta la contractul de finantare cat si 
Manualul de Identitate Vizuala (MIV) Regio 2014-2020 varianta martie 2016 disponibil la adresa 
http://inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/identitate-vizuala.html, avem urmatoarele intrebari: - La 
pagina 18 a MIV, sectiunea „autocolante pentru echipamente achizitionate prin POR” se specifica: o 
„In cazul achizitiilor de echipamente (mijloace fixe care depasesc valoarea de 25.000 lei si au o 
durata de viata mai mare de un an) este obligatorie aplicarea la loc vizibil a unui autocolant care sa 
...” o Intrebare: Este valoarea de 25.000 lei o eroare materiala sau aceasta este valoarea de la care POR axa 2 MIV



2.1 si 2.2, cheltuielile eligibile includ printre altele si „Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate 
și informare aferente proiectului”. Studiind atat Anexa relevanta la contractul de finantare cat si 
Manualul de Identitate Vizuala (MIV) Regio 2014-2020 varianta martie 2016 disponibil la adresa 
http://inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/identitate-vizuala.html, avem urmatoarele intrebari: - La 
pagina 18 a MIV, sectiunea „autocolante pentru echipamente achizitionate prin POR” se specifica: o 
„In cazul achizitiilor de echipamente (mijloace fixe care depasesc valoarea de 25.000 lei si au o 
durata de viata mai mare de un an) este obligatorie aplicarea la loc vizibil a unui autocolant care sa 
...” o Intrebare: Este valoarea de 25.000 lei o eroare materiala sau aceasta este valoarea de la care POR axa 2

Raspunsurile sunt: 1. 25.000 lei este valoarea de la care 
este considerata obligatorie aplicarea de autocolante. 2. 
Pentru proiectele care NU depășesc 500.000 euro sau 
prin care nu se achiziționează un obiect fizic și nu se 
realizează lucrări de infrastructură/construcții, se va 
expune public, într-un loc vizibil (ex. zona de intrare a 
unei clădiri), un afiș cu informații privind proiectul, având 
dimensiunea minimă obligatorie prevăzută în MIV POR.

2.2 Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active 
corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spații de 
producție/servicii)” ”Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în 
care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/extindere/ dotare cu 
active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.” - cap. 4 Anexele obligatorii la cererea de 
finanțare din care se deduce că implicit (redat prin ȘI) toate proiectele vor conține lucrări de 
construcții: ”12. Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), după 
caz: o Pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării: dreptul de proprietate POR axa 2

Sunt eligibile activitati ce sunt cuprinse la cazurile 1 și 
2.a) descrise.

2.2. Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în 
active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spații de 
producție/servicii)” ”Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în 
care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/extindere/ dotare cu 
active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.” - cap. 4 Anexele obligatorii la cererea de 
finanțare din care se deduce că implicit (redat prin ȘI) toate proiectele vor conține lucrări de 
construcții: ”12. Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), după 
caz: o Pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării: dreptul de proprietate POR axa 2

1. Sunt eligibile cereri de finantare care presupun numai 
dotari prin achizitia de active corporale. 
2. Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi 
considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente 
unei investiții inițiale care constă în activități de 
construire/extindere/ dotare cu active corporale a 
spațiilor de producție/ prestări de servicii 

2.2. Va rog sa imi spuneti daca investitia in construirea unei piscine acoperite, facuta de o pensiune 
intreprindere mica din mediul urban), este considerata investitie eligibila sub codul CAEN 5510, 5520 
sau 5590? Poate fi luata in considerare, pentru obtinerea punctajului la criteriul 3.2. b (angajarea de 
persoane din categorii defavorizate) din grila ETF, angajarea a 2 persoane din categoria persoanelor 
defavorizate, la o data ulterioara depunerii cererii de finantare si anterioara semnarii contractului de 
finantare? POR axa 2

Constructia unei piscine este eligibila doar in conditiile in 
care scopul construirii este de a deservi clientii pensiunii. 
Codul CAEN se stabileste in functie de specificul 
pensiunii conform clasificarii CAEN descrise de Institutul 
National de Statistica. La criteriul 3.2. b se obtin puncte 
daca urmare a investitiei este prevazuta angajarea de 
persoane din categorii defavorizate, dupa semnarea 
contractului de finantare.

2.2 avem urmatarea situatie care vi o supunem analizei: Firma noastra are ca activitate principala 
activitatea de constructii de drumuri incadrata in caen 4211 Lucrari de constructie a drumurilor si 
autostrazilor. Una din activitatile secundare ale firmei este realizarea de analize tehnice asupra unor 
materiale de constructii, activitate incadrata in cadrul caen 7120 Activitati de testare si analize tehnice 
Aceasta activitate se realizeaza cu ajutorul unui laborator grad II, autorizat de Inspectoratul de Stat in 
Constructii , dotat cu aparatura pentru efectuarea incercarilor specifice pentru profilele autorizate : 1 . 
Materiale betoane si mortare (MBM ); 2 . Agregate naturale cai ferate si drumuri (ANCFD) , 3 . 
Materiale drumuri (MD ) ; 4 . Drumuri (D) ; 5 . Geotehnica si teren de fundare ( GTF ) .; 6 . Beton , POR axa 2

Din datele prezentate rezulta ca ajutorul de stat va fi 
utilizat si pentru activitatea incadrata in codul CAEN 
4211 Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor 
(ca parte din procesul tehnologic), ceea ce contravine 
prevederii din ghidul solicitantului conform careia "În 
cazul în care beneficiarul desfășoară sau va desfășura 
activități în mai multe domenii de activitate, ajutorul de 
stat obținut prin POR 2014-2020 nu va fi utilizat într-un 

general: In MySmis 2014, la inscriere persoana juridica, daca avem o firma care este parte dintr-un 
grup multinational (firma are firme legate conform L346/2004 in afara Romaniei, dar totusi nu 
formeaza juridic un holding(nu sunt incluse princ olsolidare in situatiile finaciare ale altor intreprinderi)) 
unde ar trebui sa incadram firma ? La entitate comerciala ? Sau la firma transnationala ? POR axa 2

Daca societatea este o filiala controlata complet sau 
partial de firma mama care se afla pe teritoriul altui stat 
poate fi considerata firma transnationala.



general: Societatea noastra doreste sa depuna o Cerere de finantare in cadrul liniei de finantare 
PORautoritatile din Italia, nu are document de identitate emis de autoritatile romane. In aceasta 
situatie, reprezentatul legal al societatii poate indeplini acest rol in cadrul proiectului ce urmeaza a fi 
depus? Poate semna electronic si poate transmite Cererea de finantare? Multumim! POR axa 2

Reprezentantul legal al societatii este administratorul 
societatii asa cum este descris in documentul statutar al 
societatii inregistrat la ORC. Conform ghidului 
solicitantului alta persoana in afara reprezentantului legal 
al societatii, si anume Persoana împuternicită, nu poate 
semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, 
după cum nici declarațiile date în nume propriu de către 
reprezentantul legal al solicitantului.

2.2 – IMM, va rog sa clarificati neconcordanta privind numarul de oferte de pret solicitate: - Potrivit 
Anexei 4- Grila de evaluare tehnica si financiara este “cel putin 2 surse” - Potrivit Planului de afaceri : 
« cel puțin 3 surse verificabile ». POR axa 2

Recomandarea noastra sa prezentati cel putin 3 surse 
verificabile.

2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. 
Referitor la conditiile pentru terenul pe care se doreste construirea unei cladiri, prin accesarea unor 
fonduri pe masura 2.2, sunt stipulate urmatoarele: "Pentru investiții care includ lucrări de construcție 
ce se supun autorizării, imobilul (teren și/sau clădiri):este liber de orice sarcini sau interdicţii ce 
afectează implementarea proiectului". In cazul de fata, terenul este ipotecat catre o banca comerciala 
pentru obtinerea unui credit. De la banca vom avea o scrisoare prin care ni se confirma faptul ca ei 
sunt de acord ca, pe terenul respectiv, sa aiba loc lucrari de constructii. Va rog sa imi spuneti daca 
ipoteca este considerata conditie eliminatorie pentru terenul ce se doreste a fi folosit pentru POR axa 2

Da, ipoteca este conditie eliminatorie in cazul proiectelor 
care presupun lucrari de constructii ce se supun 
autorizarii.

2.2 dedicat IMM-urilor, va rog sa precizati intervalul estimat pentru evaluarea proiectelor. Mai concret, 
in stabilirea bugetului si planificarea activitatilor ce luna indicativa luam in calcul, in contextul in care 
recertificarile sunt legate de termene concrete până la care sunt valabile certificarile curente. POR axa 2

Procesul de evaluare este un proces complex care se 
desfasoara pe mai multe etape si implica si contractarea 
unor evaluatori independenti. Avand in vedere ca 
procesul implica si evaluatori independenti de ADR Nord 
Vest nu se poate preciza un termen exact de finalizare a 
procesului de evaluare si contractare. Intervalul estimat 
pentru finalizarea procesului, pana la semnarea 
contractului de finantare este de aproximativ 6 luni. 

2.2, va rugam sa clarificati incadrarea urmatoarelor cheltuieli in eligibile/ neeligibile: 1. Eligibilitate 
cheltuilei modernizare sistem de iluminat In cazul unui proiect care are ca obiectiv extinderea 
capacitatii de productie si consta in principal in achizitia de echipamente productie, dar care pe langa 
achizitia de echipamente prevede si modernizarea sistemului de iluminat existent in hala in care se 
vor monta noile echipamente, este o cheltuiala eligibila aceasta optimizare a sistemului de iluminat 
(care presupune furnizare si montaj corpuri de iluminat cu LED-uri prin inlocuirea corpurilor 
existenete, respectiv furnizare si montare de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat 
pe led-uri), tinand cont ca se efectueaza intr-o hala construita anterior reailizarii proiectului ? De POR axa 2

1. Sunt eligibile cheltuielile cu achizitia de echipamente 
specifice in scopul obtinerii unei economiii de energie si 
sisteme care utilizeaza surse alternative de energie, iar 
echipamentele descrise se incadreaza in aceste 
categorii. Cheltuielile cu achizitia se incadreaza la 
capitolul 4 linia bugetara 4.2.22. Este cheltuiala 
neeligibila.
3. Taxele de certificare pentru anii 2 si 3 sunt neeligibile.

2.2, va rugam sa clarificati urmatoarele necorelari: 1. In MySMIS la cap. Indicatori prestabiliti  desi 
se cere campul Anul de referinta (vezi Informatii completare din interfata 
Anexa1.Formular_Cerere_finantare): acest camp nu exista. 2. In MySMIS la cap. Indicatori 
suplimentari proiect – desi se cere campul Total – completați cu valoarea ”1” (vezi Informatii 
completare din interfata si din Anexa1.Formular_Cerere_finantare): acest camp nu exista. 3. In 
MySMIS la cap. Buget – Plan anual de cheltuieli sunt mentionati ani calendaristici (2014, 2015 .... 
2023) iar in Anexa1-5-a.Plan de afaceri-Macheta/ 2B-Investitie (fisier Excel) ani implementare (an 1, 
an 2 , an 3). Va rugam sa definiti explicit ce insemna: an calendaristic in MySMIS (de ex: 01.01.2017 POR axa 2

Pentru punctele 1 si 2: Se completeaza doar campurile 
existente in aplicatia My SMIS.
Pentru punctul 3: Anul calendaristic incepe la 1 ianuarie 
si se termina la 31 decembrie, iar anul de implementare 
reprezinta 12 luni cu incepere din a 2-a zi dupa 
semnarea contractului de finantare.



2.2/Avem 2 intrerinderi in Romania care au acelasi actionar majoritar, o firma din alt stat UE. In 
scopul determinarii intreprinderii unice, din reg UE 1407/2013 din art 3 alin (2) rezulta clar ca 
cumularea ajutoarelor se face la nivel de stat membru. („Pentru fiecare stat membru, valoarea totală 
a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 200 000 EUR pe 
durata a trei exerciţii financiare.”) Din ghid rezulta de asemenea ca „La identificarea întreprinderii 
unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE.” In 
cazul nostru firmele sunt in acelasi stat (RO) dar legaturile dintre firme sunt prin intermediul unei firme 
din afara RO. In aceasta situatie se mai considera ca cele 2 intrepinderi din Romania formeaza o POR axa 2

În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier 
de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul 
este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali 
consecutivi. 
Da, conform ghidului solicitantului intreprinderea unică 
include toate întreprinderile între care există cel puțin 
una dintre relațiile următoare: 

2.2, va rugam sa raspundeti la urmatoarea intrebare: Certificarea unui ambalaj conform A.D.R. 
(Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase) este : � eligibila 
? � se incadreaza in activitati de certificare a unui produs ? Aceasta certificare are la baza 
Regulamentul privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al 
substanțelor și preparatelor chimice periculoase din 26.10.2005, iar certificatul care se obtine se 
numeste certificat de omologare. Precizam ca potrivit legislatiei nationale si europene, ambalajele in 
care se transporta rutier deseuri periculoase (in cazul nostru saci pentru transportul deseurilor 
medicale) trebuie sa detina acest certificat. POR axa 2

Certificarea pentru a fi eligibila trebuie sa fie strict legata 
de indeplinirea unui standard national/international

2.2. Intreprinderea unica SC FIT 4U FITNESS CENTER SRL, in calitate de potential beneficiar al 
POR 2.2, poate beneficia de ajutor de minimis in valoare de 169.504,81 EURO (200.000 euro- 
30.495,19 euro) sau de 77.726,24 EURO (200.000 euro-122.273,76 euro) ?
Ultimii 2 ani fiscali inainte de depunerea proiectului sunt considerati 2016 si 2015? Anul 2014 nu este 
luat in calcul ajutorului de minimis? 
ntreprinderea unica SC FIT 4U FITNESS CENTER SRL, a beneficiat de ajutor de minimis astfel:

· SC FIT 4U FITNESS CENTER, POR 4.3, contract de finantare nr.4530/30.06.2014, finantare POR axa 2

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce 
poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri 
publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 
2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare 
şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 
200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb 
InforEuro valabil la data acordării ajutorului. 

2.1A. Asadar, avem un SRL, cu vechime de 3 ani, care desfasoara activitate principala  3250
Fabricarea de dispozitive , aparate, si instrumente medicale si stomatologice. Pe langa aceasta mai 
are autorizate codurile de comert aferente productiei de dispozitive.Conform legii, codul 3250 nu este 
platitor de TVA. Insa solicitantul a obtinut codul de TVA pentru depasire plafon in urma achizitiilor de 
echipamente extracomunitare pentru care nu a platit TVA-UL. In prezent are cod TVA, dar factureaza 
fara TVA, pentru ca , asa cum spuneam, codul 3250 este scutit. Societatea deduce in prezent doar 
TVA-ul aferent utilitatilor aferente punctului de lucru. Am dori sa stim, in cadrul, previziunilor 
financiare, si din punct de vedere al eligibitatii TVA, cum va fi considerat de catre evaluatorii d- POR axa 2

In cadrul apelului de proiecte 2.1.a Taxa pe valoarea 
adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este 
eligibilă. Astfel, daca TVA aferenta achizitiilor din cadrul 
proiectului este nedeductibila cheltuielile cu TVA sunt 
eligibile.

2.2. Va rog sa imi spuneti sub care dintre codurile CAEN 5510, 5520 sau 5590 este considerata 
eligibila investitia facuta de o pensiune (intreprindere mica, din mediul urban) in scopul acoperirii unei 
piscine in prezent bazin in aer liber. Realizarea piscinei acoperite ar conduce la cresterea volumului 
serviciilor prestate de pensiune prin eliminarea sezonalitatii date de plasarea aer liber si prin marirea 
numarului de clienti, atat oaspeti ai pensiunii cat si turisti din exteriorul pensiunii. Poate fi luata in 
considerare, pentru obtinerea punctajului la criteriul 3.2. b (angajarea de persoane din categorii 
defavorizate) din grila ETF, angajarea a unei persoane din categoria persoanelor defavorizate, la o 
data ulterioara depunerii cererii de finantare si anterioara semnarii contractului de finantare? In cazul POR axa 2

Constructia unei piscine este eligibila doar in conditiile in 
care scopul construirii este de a deservi clientii pensiunii. 
Codul CAEN se stabileste in functie de specificul 
pensiunii conform clasificarii CAEN descrise de Institutul 
National de Statistica. La criteriul 3.2. b se obtin puncte 
daca urmare a investitiei este prevazuta angajarea de 
persoane din categorii defavorizate, dupa semnarea 
contractului de finantare.

2.2., destinata microintreprinderilor, aferenta Programului Operational Regional, am rugamintea de a 
imi clarifica urmatoarea situatie: In cazul in care, valoarea finantarii nerambursabile solicitate este de 
200.000 de euro la momentul depunerii cererii de finantare, dar aceasta scade in implementare sub 
acest prag minim obligatoriu de 200.000 de euro, ce se intampla? Proiectul devine cumva neeligibil 
iar contractul de finantare este reziliat? POR axa 2

Conditia de eligibilitate privind pragul minim de 200.000 
de euro este obligatorie pana la semnarea contractului 
de finantare. Valoarea maxima a proiectului se poate 
incadra sub acest prag ca urmare a achizitiilor efectuate 
in perioada de implementare a proiectului.



2.2 dedicat IMM-urilor, va rog sa precizati daca pentru a fi eligibila drept cheltuiala, 
certificarea/recetificarea sistemului de management ISO 9001 trebuie efectuata de un organism de 
evaluare a conformitatii (OEC) acreditat de RENAR (potrivit listei http://www.renar.ro/ro/oec/)? POR axa 2

Certificarea/recertificarea trebuie efectuata de un 
organism de evaluare a conformitatii acreditat de 
RENAR conform listei publicata de RENAR.

2.2. Titlul constructiei prevazut in certificatul de urbanism trebuie sa fie identic cu titlul intregului 
proiect depus spre finantare? Proiectul va include mult mai multe elemente decat constructia unei 
hale. In ghid este prevazut doar atat: "Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, emis în 
scopul autorizării lucrărilor prevăzute în proiect." Daca proiectul se numeste: Crestere de capacitate 
de productie scaune, iar constructia se numeste: Construire hala de productie 3, va fi OK, atata timp 
cat in proiect se va explica acest lucru ? Va multumesc. POR axa 2

Nu este necesar ca titlul din certificatul de urbanism sa 
fie identic cu cel din cererea de finantare, dar certificatul 
de urbanism trebuie emis in scopul autorizarii lucrarilor 
prevazute in proiect.

general: Cum pot sterge o suma inscrisa gresit pe o activitate in cadrul sectiunii 23/35 din aplicatia 
MYSMIS pt PI 2.2 ? POR axa 2

MDRAPFE pune la dispoziția celor care testează 
aplicația MySMIS 2014 un instrument prin care pot 
semnala eventuale dificultăți în accesarea sau 
introducerea datelor în MySMIS 2014, anume serviciul 
Helpdesk de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene 
– www.fonduri-ue.ro, secțiunea Contact – Helpdesk 
http://www.fonduri-ue.ro/component/users/?view=login. 
Va rugam sa va adresati lor, noi din pacate nu va putem 

2.2. Avem o cladire dobandita prin sentinta civila in anul 2008 pe care am dori sa o transformam intr
un HOTEL. Momentan, cladirea figureaza la OCPI Maramures astfel: ,,Constructie P + 4E cu 
destinatie birouri si spatii de locuit, cladire nefinisata exterior, acestea fiind deteriorate, invelitoare 
deteriorata; parter si etaj 1 finisate; etajele 2,3 si 4 fiind deteriorate, nefinisate, fara instalatii si fara 
tamplarie. Nefinalizata.’’ Dupa cum se poate observa transformarea in hotel ar necesita diverse 
lucrari: finisaje exterioare, instalatii si tamplarie, dotare. Va adresam aceasta intrebare in contextul 
urmatorului paragraf existent in ghidul solicitantului POR 2.2.: ,,Nu sunt eligibile proiectele care includ 
investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă POR axa 2

Din informatiile furnizate rezulta ca investitia a fost 
demarata si nefinalizata. De asemenea, ghidul 
solicitantului prevede ca lucrările de modernizare pot fi 
considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente 
unei investiții inițiale care constă în activități de 
construire/ extindere/ dotare cu active corporale a 
spațiilor de producție/ prestări de servicii

2.2 pentru a incadra corect cheltuielielile, va rugam sa clarificati in ce categorie de cheltuieli se 
incadreaza cheltuielile cu panourile fotovoltaice: subcapitolul 4.1 (constructii) sau subcapitolul 4.2 
(dotari), in asa fel incat achizitia de panouri fotovoltaice sa fie luata in considerare la punctajul din 
grila de evaluare (3.1 a) Utilizarea surselor regenerabile de energie – 2 puncte)? Astfel, prezentam 
contextul intrebarii: elaboram un proiect care prevede, pe langa achizitionarea de echipamente, 
montarea pe hala de productie a unor panouri fotovoltaice. Potrivit Ghidului Solicitantului - 2.2, 
sectiunea "Categorii de cheltuieli eligibile", printre altele sunt eligibile: 4.2. Dotări (utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) - se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea POR axa 2

Panourile fotovoltaoice se incadreaza la capitolul 4, linia 
bugetara 4.2.2

2.2. Activitatea companiei pe care aceasta doreste sa o extinda este incadrata pe codul CAEN 2910 
– Fabricarea autovehiculelor de transport, aceasta producand rulote, remorci etc. Printre 
echipamentele care doreste sa le achizitioneze prin proiect, este un echipament (o presa) pentru 
panouri sandwich, aceste panouri fiind materia prima pentru productia principala, cea de 
autovehicule. Se poate achizitiona acest tip de echipament? Se considera investitia in aceasi clasa 
CAEN? POR axa 2

Conform CAEN fabricarea de caroserii pentru 
autovehicule;remorci si semiremorci se incadreaza la 
grupa 29, dar la subgrupa 2920. Presa pentru fabricarea 
panourilor nu poate fi incadrata pe codul CAEN 2910, ci 
pe codul CAEN 2920.



2.2. In cazul in care beneficiarul proiectului este inregistrata in scopuri de TVA, conform Codului 
fiscal, TVA aferenta achizitilor efectuate in cadrul proiectului este eligibila? si respectiv nedeductibila 
fiscal. In cazul in care este neeligibila, respectiv va fi deductibila, beneficiarul trebuie sa mai 
completeze Anexa 1.4 – Declaratie de eligibilitatea TVA? din Ghidul solicitantului – Conditii specifice 
de accesare fonduri – Apelul de proiecte POR/102/2/2 Mentionez faptul ca in conformitate cu art. 69 
alin. 3, lit. c) din Regulamentul UE nr. 1303/2013 inteleg ca nu este eligibila, cu exceptia cazului in 
care acesta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale, in cazul de fata persoane este 
inregistrata in scopuri de TVA si poate fi recuperata. De asemenea precizez faptul ca ne aflam la POR axa 2

In cazul in care solicitantul este inregistrat in scopuri de 
TVA nu este eligibila cheltuiala cu TVA. Da, trebuie 
completata punctele din declaratia de eligibilitate TVA 
care se aplica solicitantului conform statutului 
solicitantului in ceea ce priveste TVA.

2.2 POR este eligibila construirea unei clinici (numai a constructiei) dotările și echipamente necesare 
urmând sa fie cumpărate de catre a societate fără a face parte din bugetul cererii de finanțare ? Cu 
respect, Ioana Pop POR axa 2

Nu este eligibila doar constructia unei clinici fara dotari 
care constau in active corporale.

2.2. As dori sa intreb daca se poate scrie un proiect de finantare pe aceasta axa pentru o societate de 
tip "Societăți Cooperative Meșteșugărești", infiintata dupa Legea 1/2005, avand in vedere ca isi tin 
contabilitatea in partida simpla, nu intocmesc bilant, doar registru de incasari si plati? Cum s-ar putea 
face previziunea bazata doar pe aceste date? POR axa 2

Conform ghidului solicitantului sunt eligibile societatile 
constituite in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care se încadrează în categoria 
IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii 
din mediul rural. Macheta financiara va fi completata cu 
informatiile care se regasesc in situatiile financiare 
intocmite de solicitant conform prevederilor legislatiei in 

2.2. solicitarea de informatii nr. 103 din 17.03.2017. Asteptam cu interes un raspuns din partea 
dumneavoastra! POR axa 2

Avand in vedere ca este vorba de o extindere a hotelului, 
iar serviciile care vor rezulta in urma implementarii 
proiectului sunt pentru diversificarea serviciilor oferite 
clientilor hotelului se poate considera ca investitia se 
refera la o investitie initiala legata de diversificarea 
productiei unei unitati prin servicii care nu au fost 
prestate anterior in unitate. Consideram ca nu poate fi 
vorba de o extindere a capacitatii atat timp cat nu se 

2.2.  Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor : Cu 
privire la „Anexe obligatorii”, mai exact cu privire la documentul „(Pentru proiectele care includ 
execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării). Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de la autoritatea 
pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului”, avem urmatoarea situatie: In cazul 
unor lucrari de constructii care prevad modernizare/ reabilitare nu se elibereaza „Clasarea notificarii”. 
In prima faza se va emite „Decizia etapei de evaluare INITIALA”, ulterior se va elibera si „Decizia POR axa 2

Da, atasarea numai a deciziei etapei de evaluare initiala 
conduce la respingerea proiectului. Conform ghidului 
solicitantului la depunerea cererii de finantare se va 
atasa Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau 
Clasarea notificarii.

2.1./2.2. Vă scriu acest e mail cu intenția de a vă solicita un punct de vedere cu privire la următoarele 
situații: 1. Solicitantul depune un proiect de achiziții de echipamente și softuri, în care propune și 
achiziția unui sistem fotovoltaic pentru obținerea unei economii de energie, care nu necesită 
autorizație de construire (conform Lit. f), Art. 11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii), ci doar montaj. În acest caz vă rog să îmi lămuriți următoarele aspecte: • 
Dacă pentru locația de implementare solicitantul deține drept de proprietate în baza unui contract de 
vânzare-cumpărare, dar pentru care în extrasul CF are înscrisă o sarcină (ipotecă), este posibilă 
instalarea unui astfel de sistem fotovoltaic care presupune un simplu montaj? • Având în vedere că POR axa 2

1. Montarea panourilor fotovoltaice nu este considerata 
lucrare de constructie in acceptiunea ghidului 
solicitantului, prin urmare cererile de finantare care 
prevad doar dotari si panouri solare/fotovoltaice nu se 
supun cerintelor specifice proiectelor care includ lucrari 
de constructii (indiferent daca se supun sau nu 
autorizarii). Este posibila montarea intr-o locatie care are 
inscrise sarcini in cartea funciara si locatia de 



2.2 – pct a) si b) – nu stim daca sunt selectate strategiile De Dezvoltare Locala axa 7 POR si 
Strategia de dezvoltare urbana (SUD) axa 4POR – pentru a putea calcula punctajul proiectului. Va 
rugam sa ne spuneti daca aceste strategii sunt selectate. Va multumesc anticipat! POR axa 2

Strategiile de pe axele 7 POR si 4 POR sunt elaborate si 
aprobate prin HCL. Va rugam sa va adresati UAT-ului din 
localitatea in care este localizat proiectul propus spre 
finantare.

2.2 (in varianta consolidata), daca si unde putem gasi un document centralizator referitor la aceste 
modificari. Insistam asupra acestui aspect, in contextul in care ieri s-au publicat modificari la ghidul 
POR 2.1A (micro urban) si s-a anexat un document in acest sens (ca de fiecare data) cu lista 
detaliata a acestor modificari. La varianta consolidata modificata pentru POR 2.2 s-au publicat toate 
formularele (ghid / CF / plan afaceri / declaratii etc.) dar nu stie nimeni concret care sunt aceste 
modificari. In afara de o modificare in dimensiune a fisierelor, aparent nu exista modificari de continut. 
Deja noi am inceput sa elaboram proiecte si nu stim cum sa procedam in continuare. POR axa 2 -
2.2, va adresam urmatoarea intrebare referitoare la cheltuielile eligibile: 1. Constructii si instalatii In 
cadrul capitolului 4.1 definit conform Ghidului solicitantului: 4.1. Construcţii şi instalaţii - se cuprind 
cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale 
întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de 
investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, 
sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, 
climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. sunt 
cuprinse si parcarile, parcarile subterane si amenajarile exterioare, precum drumuri de acces si POR axa 2 -
2.2. Referitor la documentele solicitate a se depune la depunerea Cererii de finantare: Documentele 
statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă consolidată 
(care cuprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea solicitantului, până la depunerea cererii de 
finanţare). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din 
Certificatul constatator ORC. “ In Actul constitutiv este stipulat ca se pot deschide puncte de lucru. 
Am deschis punct de lucru, dar nu am actualizat Actul constitutiv. Intrebarea noastra este daca in 
aceasta situatie este necesara actualizarea Actului constitutiv pentru adaugarea adresei punctului de 
lucru. POR axa 2 Nu trebuie actualizat actul constitutiv

2.2 sunt eligibile: Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor 
de către un organism de certificare acreditat. Aceasta certificare trebuie sa fie strict legata de 
indeplinirea unui standard national/ international sau poate fi o certificare generica a calitatii in 
ansamblu sau a unor caracteristici sau functionalitati specifice ? POR axa 2

Certificarea trebuie sa fie strict legata de indeplinirea 
unui standard national/international

2.2 va rugam sa precizati daca un Solicitant poate depune mai multe proiecte in cadrul acestui apel. 
Daca da, exista un numar maxim de proiecte ce poate fi depus de un Solicitant ? POR axa 2 -



2.2. Un client intentioneaza depunerea unui proiect care include un generator de aer cald pe brichete 
din rumegus de lemn (biomasa). Echipamentul va fi inclus in buget la 4.2 Dotări (utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări), 4.2.2. Echipamente specifice în scopul obţinerii 
unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie Nu vom 
avea valoari in buget la linia 4.1 Construcţii şi instalaţii Pentru monatjul si punerea in functiune a 
acestui echipament este nevoie sa se dea o gaura in acoperisul halei de productie pentru ca sa poata 
fi scos afara cosul de fum. Aceasta este singura „interventie” asupra cladiri. In aceste conditii acest 
proiect va fi considerat: PROIECT FARA lucrari de CONSTRUCTII ? sau Proiect care include POR axa 2

pentru a fi incadrat la linia bugetara 4.2.2 echipamente 
specifice in scopul obtinerii unei economiii de energie, 
precum si sisteme care utilizeaza surse 
regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea 
activitatilor pentru care s-a solicitat finantare – proiectul 
va fi considerat proiect fara lucrari de constructii. 

2.2 . 1. Prin prezenta va rugam sa ne oferiti urmatoarele clarificari asupra documentelor care se 
incarca in Mysmis la Cererea de finantare - daca exista un termen de valabilitate a acestora de la 
data semnarii electronice. De exemplu am dori sa incarcam in sistem ofertele pentru partea de Buget 
de cheltuieli, Cv-urile echipei de proiect si anumite declaratii anexa Cererii pentru a facilita 
completarea online a Cererii. Daca semnam electronic aceste documente, dar nu am definitivat 
Planul de afaceri, acestea isi pierd valabilitatea si suntem respinsi de la finantare? Noi am formulat 
aceasta intrebare intrucat incercam pe cat posibil sa nu completam eronat Cererea. 2. De asemnea 
in Mysmis la Cererea de finantare exista Indicatori prestabiliti de realizare si Indicatori prestabiliti de POR axa 2

1. Nu este un termen de valabilitate pentru documentele 
mentionate. In cadrul cap. 4 din ghidul specific sunt 
mentionate termenele de valabilitate in cazul anexelor 
carora li se impune un termen de valabilitate. 
2. Se completeaza tabelul indicatori prestabiliti de 
realizare si tabelul indicatori suplimentari de realizare.
3. Se completeaza toate achizitiile pentru care se solicita 
rambursarea TVA. 

2.2 cu un proiect cu titlul „CONSTRUIRE HOTEL P+ 3E+ M  in municipiul Satu Mare, lângă 
Aquaparcul existent în zonă. Pentru a ne incadra în prima tranșă de predări, respectiv 23 aprilie, 
avem nevoie de câteva clarificări: 1. Având în vedere că proiectul nostru este o construcție nouă cu 
dotări, la baza devizului nostru general stă o antemăsurătoare (listă de cantități) elaborată de către 
fiecare proiectant de specialitate în parte. Mentioman ca formarea pretului este bazata pe proiectul 
întocmit în concordanță cu cerințele specifice din Certificatul de Urbanism, si este structurată astfel: 
CATEGORII DE LUCRARI MOD. DE FUNDAPENTARE PRET UTILITATI Racordarea la reteaua 
electrica existenta si post trafo; oferta Extindere si bransament de gaze naturale; oferta Racordare la POR axa 2

1. Pentru lucrarile de constructii se va atasa Devizul 
general intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Pentru dotari (echipamente, utilaje, mobilier) bugetul se 
va fundamenta prin oferte de pret/cataloage/website-uri 
sau orice alte surse verificabile.
2. Conform art. 14, lit. a) din ordonanta 66/2011 Pe 
parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii 
persoane fizice/juridice de drept privat au obligația de a 

2.2 pentru a determina daca cursul inforeuro este cel valabil in luna decembrie 2016 sau februarie 
2017. Multumesc, POR axa 2 Luna lansarii apelului de proiecte - decembrie 2016
2.2 va rugam sa ne raspundeti la urmatoarea intrebare: Firma noastra are ca activitate cod CAEN 
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic. Pentru certificare produsului, asa cum 
prevede si se solicita prin Grila de evaluare, nu exista directive europeana pentru nici unul din 
produsele vizate. In consecinta, conform legislatiei in vigoare, e posibila certificarea voluntara, in baza 
standardului de produs sau de firma propriu. Acest tip de certificare nu conduce la obtinerea 
atributului CE si este unul care certifica conformitatea cu standardul invocat. Va rugam sa ne 
raspundeti daca acest tip de certificare este recunoscut/acceptat in cadrul programului si daca este 
suficient pentru indeplinirea cerintei din grila de evaluare la criteriul 1.3.c. POR axa 2

Certificarea trebuie sa fie strict legata de indeplinirea 
unui standard national/international

2.2 As dori sa mai clarific si faptul ca daca se incep activitatile proiectului (si se angajeaza cheltuieli 
de achizitie echipamente) dupa depunerea cererii de finantare, atunci Beneficiarul nu se mai 
incadreaza in articolele mentionate in Contractul de finantare de a depune Cereri d erambursare in 
maxim 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, si anume: SECȚIUNEA III – Cererile de rambursare (1) 
Beneficiarii au obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se 
încadrează în prevederile alin. (2) al Secțiuni II din prezenta anexa, în termen de maxim 3 luni de la 
efectuarea acestora. Va rog sa ne comunicati daca dupa depunerea cererii de finantare, beneficiarul 
poate achizitiona echipamentele specificate si daca se vor deconta aceste cheltuieli (tinand cont de POR axa 2

Conform ghidului solicitantului cheltuielile sunt eligibile 
cu conditia sa fie angajate de catre beneficiar si platite in 
conditiile legii intre data depunerii cererii de finantare si 
31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de 
implementare stabilite prin contractul de finantare. 
Conform contractului de finantare Beneficiarii au 
obligația de a depune cereri de rambursare pentru 
cheltuielile efectuate care nu se încadrează în 



2.2, care includ si lucrari de constructii ce forma a devizului general vom folosi: Cea potrivit HG 
28/2008 ... care era valabila la data lansarii apelului de proiecte ? Sau cea conform HG 907/2016 
care a INTRAT ÎN VIGOARE 27 FEBRUARIE 2017 ? Va multumesc. POR axa 2

După data de 27.02.2017, la întrarea în vigoare a 
Hotărârii nr. 907 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, aceasta nu se va aplica obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii: 
a) aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri şi care se supun prevederilor actelor 

2.2. am o situatie speciala in cazul a doua societati detinute de doi soti in proportie egala 50% -50% 
si care doresc sa depuna fiecare cate un proiect pe masura 2.2. Ambele proiecte cumulat se 
incadreaza in plafoanele stabilite prin ghidul masurii respectiv 1 mil euro total proiecte si 200000 euro 
total ajutor de minimis . Cele doua proiecte propuse nu pot fi depuse pe aceeasi firma deoarece una 
dintre ele este cabinet stomatologic cu cod CAEN unic iar cealalta este un laborator de radiologie 
dentara. Este posibil in aceasta situatie ca cele doua societati sa depuna proiecte in aceeasi 
sesiune? Cu stima, Irina Maria Marcu - consultant POR axa 2

Pot sa depuna doua societati 2 proiecte distincte in 
cadrul apelului de proiecte 2.2

2.2. Inca nu am reusit sa obtin vreun raspuns la ultimele doua intrebari, astfel incat as aprecia foarte 
mult daca ati putea sa imi furnizati unele. Sunt eligibile proiecte care prevăd doar dotarea cu 
echipamente (active corporale) nu si lucrări de construire (cu sau fara autorizatie de construire)? 
Certificarea de serviciu / produs trebuie sa fie facuta doar de un organism de certificare acreditat din 
Romania sau un organism de certificare acreditat in Romania? Nu poate fi un organism de certificare 
acreditat din / in afara tarii? POR axa 2

Sunt eligibile proiectele care prevad doar dotarea cu 
echipamente, fara lucrari de constructii. Poate sa fie si 
un organism de certificare acreditat in afara tarii daca 
acesta are un acord cu RENAR

3.1.B-Reabilitari de cladiri publice. INTREBARE: Pe un acelasi contract de servicii se pot trece 
urmatoarele servicii: D.A.L.I.+P.T.+D.T.A.C.?! POR AXA 3 Da, se poate

3.1. b 1. In cazul in care cantina aferenta unui grup scolar are o suprafata mai mare de 250 mp 
aceasta poate fi introdusa in proiect? In aceeasi categorie se poate inscrie si sala de sport? Refer 
centrala,daca construirea unei noi centrale nu se datoreaza cerintelor ISU dar este necesara pentru 
utilizarea unei noi surse de energie,cheltuielile sunt considerate eligibile? por axa 3

Conform Legii nr. 372/2005 privind performanța 
energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ”energia din surse regenerabile 
este energia obţinută din surse regenerabile nefosile, 
precum: energia eoliană, solară, aerotermală, 
geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energia 
hidraulică, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, 
denumit şi gaz de depozit, şi gazul de fermentare a 

3.1  Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri Publice " noi ca Universitatea din Oradea suntem eligibil? In ghid se scrie ca : 
Solicitanții de finanțare pot fi: · Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate 
care se organizează din subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea 
Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice), dar 
conform HG 44/2016 Art. 19. — (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în 
coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt prevăzute în anexa nr. 3. por axa 3

In conformitate ghidul, institutiile care sunt in 
coordonarea Miniserului nu sunt eligibile, iar cele aflate 
in subordonarea Ministerului sunt eligibile ( asa cum sunt 
ele mentionate in HG 44/2016 ).



3.1. B.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Dupa 
ce am deschis cont pe aplicația electronică MySMIS am observat ca nu se regaseste actiunea cu 
codul: POR/97/3/1. REPET, NU MI SE PARE CORECT. CONSIDER CA FIIND O MASURA 
RESTRICTIVA. POR AXA 3

Nu este activitate eligibila constructia unui cladiri anexa 
(chiar daca are functiune de C.T ). Constructiile noi - 
inclusiv extinderi pe verticala sau orizontala - nu se pot 
cuprinde in proiectele depuse pe P.I 3.1B, exceptia fiind 
anexele obligatorii generate de conditiile impuse de 
cerintele ISU Daca anexa cu C.T. este una deja 
existanta pe amplasament si deserveste cladirea care 
intra la reablitate prin proiect atunci sunt eligibile doar 

3.1.B POR. Dorim sa depunem un proiect pentru modernizarea instalatiilor dintr-o scoala generala din 
localitate. Imobilul este construit inainte de anul 1997, insa in anul 2006 au fost realizate lucrari de 
extindere a imobilului prin alipirea unui nou corp de cladire. Va rog sa ne comunicati daca exista 
posibilitatea de a include in proiect doar partea de cladire care a fost construita inainte de anul 1997 
cu anexele aferente construite in acelasi an, fara a lua in considerare corpul construit in anul 2006. 
Va rog sa ne confirmati eligibilitatea proiectului in aceasta situatie. POR AXA 3 Rapuns prin adresa 6114/17.02.2017
3.1.B reabilitari cladiri publice, se fac urmatoarele precizari:  <! [endif] >LA PAG. 12: O cerere de 
finanțare va include o singură clădire publică în cadrul căreia solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după 
caz, își desfășoară activitatea. În cazul în care există clădiri tip corpuri/secții/pavilioane etc., 
construcții individuale, amplasate în aceeași localitate și în același perimetru/parcelă/adresă (care au 
număr cadastral comun sau numere cadastrale alăturate), în cadrul cărora solicitantul/ții și/sau 
ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea, o cerere de finanțare poate cuprinde una, mai multe 
sau toate aceste clădiri (componente) care vor face obiectul proiectului, în condițiile prevăzute la 
secțiunile 2.6, 4.1 din prezentul Ghid." <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->LA PAG. 15: "Sunt POR AXA 3

Nu este activitate eligibila constructia unui cladiri anexa 
(chiar daca are functiune de C.T ). Constructiile noi - 
inclusiv extinderi pe verticala sau orizontala - nu se pot 
cuprinde in proiectele depuse pe P.I 3.1B, exceptia fiind 
anexele obligatorii generate de conditiile impuse de 
cerintele ISU 

Daca anexa cu C.T. este una deja existanta pe 

3.1.B Cladiri publice. Dorim sa depundem un proiect pentru modernizarea și reabilitarea unei cladiri in 
care isi desfasoara activitatea o primarie. Pentru a obtine avizul din partea DSP-ului am primit 
recomandarea de a diminua panta de acces in cladire, prin aplicarea acestei recomandari se va 
extinde holul de acces cu o suprafata de aproximativ 1% din suprafata totala a cladiri. Intrebarea 
noastra este daca prin intermediul masuri 3.1.B este eligibila extinderea cladirii, in ghidul solicitantului 
neexistand o astfel de prevedere. por axa 3

Prin P.I 3.1, Operatiunea B Cladiri publice, nu se 
finanteaza extinderi 
sau cladiri noi, cu exceptia celor provenite din conditiile 
impuse prin 
avizul ISU 

3.1 B - Cladiri publice si 8.1 - Persoane varstnice din data de 31.01.2017 - referitor la intrebarea 
privind continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice, si abrogarea HG 28/2008 incepand cu 
data de 27.02.2017,- pentru a putea raspunde clarificarilor venite de la potentialii ofertanti ai unor 
proiecte aflate in derularea procedurii de achizitie a serviciilor de proiectare, va cerem formularea unui 
raspuns oficial la adresa din attach. POR axa 3

Referitor la aplicarea HG 907/2016, va rugam sa aveti in 
vedere urmatoarele: 
La 27.02.2017 intra în vigoare Hotărârea nr. 907 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, insa aceasta NU se va aplica obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii: 

3.1B: 1. În cazul unei clădiri (sediu de primărie) care este formată din mai multe corpuri cu suprafețe 
diferite, este eligibilă includerea în proiect a acelor corpuri care au o suprafață mai mică de 250 mp? 
(ex: corpul C1 principal = 2000mp, C2=180mp, C3=300mp). În toate corpurile funcționează servicii 
ale UAT. 2. În cazul întrebării de mai sus, grila de punctaj se va completa luând în considerare o 
singură clădire (Clădire formată din cele 3 corpuri) SAU se vor considera 3 clădiri distincte, se vor 
completa 3 grile de punctaj și la final se va face media acestora? 3. În cazul în care prin proiect se 
propune reabilitarea termică a unei UAT, în care se derulează servicii sociale de tipul: servicii/direcții 
de asistență socială/stare civilă în proporție mai mare de 15%, la criteriul de punctaj 1.5 - se primesc por axa 3

1. Sunt eligibile cladirile peste 250 mp utili, precum si 
anexele acestora care DESERVESC cladirile eligibile (de 
exemplu sunt eligibile centralele termice care deservesc 
cladirea principala). Cheltuielile aferente instalatiilor din 
centrala termica sunt eligibile, insa cheltuielile cu 
anveloparea centralei termice pot fi introduse in proiect 
inssa sunt NEELIGIBILE). Anexele care nu deservesc 
cladirea principala si au sub 250 mp, nu sunt eligibile in 



va rugam sa ne clarificati urmatorul aspect legat de eligibilitatea unui proiect de reabilitare termica a 
sediului unei primarii de comune, pentru a obtine finantare din POR 2014 - 2020, Axa prioritara 3, P.I. 
3.1., Op. B: 1. este eligibil un proiect care propune, in afara de anveloparea cladirii primariei, 
modificarea (extinderea) cu 0,5 m a unei laterale a cladirii solicitata de Directia de Sanatate Publica in 
vederea emiterii avizului de functionare? POR axa 3

Nu sunt eligibile extinderile decat cele care provin din 
conditii impuse prin avizul ISU. 

 3.1 A - Clădiri rezidențiale, dacă dețineți această informație. Vă mulțumesc anticipat pentru un 
răspuns prompt. POR AXA 3

Buna ziua, Nu va putem da alte informatii decat cele 
prezentate toamna trecuta de AM POR

3.1 operatiunea b  cladiri publice, va adresam cateva intrebari 1. O unitate scolara, institutie publica 
cu personalitate juridica detine in administrare si ocupare mai multe cladiri cu destinatie invatamant, 
cuprinse in HG 302/2011. Una din cladiri a fost transformata din internat in scoala gimnaziala in 2010 
prin Hotarare de Consiliul Local fara a se schimba destinatia in HG 302. Este eligibila aceasta cladire 
la finantare daca nu apare in aceasta hotarare? 2. In HG 302/2011 cladirea Liceu figureaza cu o 
suprafata de teren aferenta de 2000mp. In urma intabularii suprafata de teren a crescut prin 
comasarea suprafetelor existente la 9000mp cu un singur nr. topo. Dovada proprietatii din Cererea de 
finantare se face dupa HG 302 sau dupa extrasul de carte funciara, sau e necesara intabularea POR AXA 3

Scoala este eligibila si daca nu a fost schimbata 
destinatia in HG, atat timp cat exista alte documente 
oficiale (care se vor depune la proiect) din care sa 
rezulte care este destinatia actuala. Conform ghidului 
specicif, "se acceptă Hotărârea Guvernului actualizată, 
publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, privind 
proprietatea publică asupra imobilului, cel mai târziu în 
termen de maxim de 30 zile lucrătoare de la primirea 

3.1 operatiunea b  cladiri publice, va adresam cateva intrebari 1. O unitate scolara, institutie publica 
cu personalitate juridica detine in administrare si ocupare mai multe cladiri cu destinatie invatamant, 
cuprinse in HG 302/2011. Una din cladiri a fost transformata din internat in scoala gimnaziala in 2010 
prin Hotarare de Consiliul Local fara a se schimba destinatia in HG 302. Este eligibila aceasta cladire 
la finantare daca nu apare in aceasta hotarare? 2. In HG 302/2011 cladirea Liceu figureaza cu o 
suprafata de teren aferenta de 2000mp. In urma intabularii suprafata de teren a crescut prin 
comasarea suprafetelor existente la 9000mp cu un singur nr. topo. Dovada proprietatii din Cererea de 
finantare se face dupa HG 302 sau dupa extrasul de carte funciara, sau e necesara intabularea POR AXA 3

Scoala este eligibila si daca nu a fost schimbata 
destinatia in HG, atat timp cat exista alte documente 
oficiale (care se vor depune la proiect) din care sa 
rezulte care este destinatia actuala. 

Conform ghidului specicif, "se acceptă Hotărârea 
Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al 
Romaniei, privind proprietatea publică asupra imobilului, 

3.1. B clădirea publica prezentata in atasament este eligibilă pentru a primi finanțare în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE. POR AXA 3

Referitor la intrebarea dvs., beneficiari eligibile pe PI 
3.1.B, conform ghidului specific, sunt: 

• Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de 
specialitate care se organizează din subordinea 
Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din 
subordGuvernului ori a ministerelor, autorităţile 

3.1 B  Clădiri Publice, prin prezenta vă rugăm să ne comunicați punctul dvs. de vedere cu privire la 
următoarele aspecte: 1. În situația în care pentru clădirea pentru care se solicită finanțare nu se 
poate obține niciun document care să ateste anul construirii asa cum se stipulează și în Ghidul 
Solicitantului: "[..] Astfel, se va prezenta unul sau mai multe din următoarele documente: extras al 
cărţii tehnice a cladirii, fişa tehnică a cladirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau 
alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită până la 
sfârșitul anului 1999. [..]". Totodată, se stipulează faptul că în cazul în care documentele principale 
care dovedesc îndeplinirea criteriului nu pot fi depuse, "[..]se poate accepta ca document justificativ, POR axa 3

1. Daca nu aveti niciun alt document din cele prevzute 
de ghid prin care se poate demonstra anul finalizarii 
constructiei blocului, este suficienta expertiza tehnica 
daca din ea rezulta informatiile solicitate prin ghid. 
Expertiza tehnica se va depune si separat de 
decumentatia tehnico-economica pentru indeplinirea 
criteriului referitor la anul constructiei 



3.1. b 1. Dorim sa reabilitam o gradinita din mediul rural. Cladirea este a Primariei Comunei Crucisor, 
in domeniul public, dar este data in folosinta gratuita scolii din comuna, scoala care este in 
subordinea primariei. Scoala nu contribuie cu bani la realizarea proiectului. Este becesara incheierea 
unui parteneriat intre Primaria si scoala? 2. Dorim sa reabilitam o singura cladire. In extrasul CF 
apare terenul cu nr cadastral 100628 si constructia cu nr. cadastral 100628-C1. Trebuie atasat tabelul 
nr. cadastrale? 3. Auditul este obligatoriu? Trebuie prevazute cheltuieli in buget? 4. Este necesar 
avizul Ministerului Educatiei? 5. In devizul general elaborate de proiectant sunt trecute cheltuieli 
pentru obtinerea terenului, cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitie publica si cheltuieli POR AXA 3

1. In acest caz UAT poate depune singur proiectul spre 
finantare, fara parteneriat cu gradinita 
2 Se va depune si tabelul cu numerele cadastrale 
3. Auditul energetic este document obligatoriu. 
Contravaloarea lui se va prinde in buget la cap.3.3 
Proiectare si inginerie si este cheltuiala eligibila, inclusiv 
Certificatul de audit energetic realizat la 
finalizarea lucrarilor 

3.1.b  instituția Prefectului județul Sălaj intenționează să depună un proiect în cadrul Programului 
Operațional Regional, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 3.1, Operațiunea B-Clădiri publice. În 
acest sens, vă solicităm să ne comunicați dacă există un formular-tip pentru Declaraţia ocupantului 
prin care îşi exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția. Dacă un asemenea document 
există vă rugăm respectuos să ni-l puneți la dispoziție. De asemenea, legat de acest aspect vă 
rugăm să ne precizați dacă procentul de ocupare al clădirii de până la 10% ( de către alte persoane 
juridice) se referă și la instituții publice sau doar la firme. Facem precizarea că palatul administrativ 
care va face obiectul proiectului este ocupat doar de instituții publice care respectă condițiile de POR axa 3

Buna ziua, Nu exista un model standard pentru aceasta 
declaratie. In procentul de 10 % la care faceti referire se 
incadreaza toate persoanele juridice care NU sunt 
eligibile pe P.I 3.1.B - Cladiri publice, fie ele publice sau 
private

3.1. B Primaria municipiului Carei intentioneaza sa depuna spre finantare un proiect care vizeaza 
cresterea eficientei energetice a unei unitati de invatamant (scoala gimnaziala). 1.Cladirea, anexele si 
terenul sunt in proprietatea publica a municipiului care finanteaza si investitiile, singura cheltuiala care 
nu este suportata de catre administratia locala fiind salariile profesorilor/ invatatorilor). Contributia 
proprie in proiect este suportata de catre administratia locala, din bugetul local. Este in acest caz 
obligatoriu un parteneriat intre Consiliul Local/Primar si Inspectoratul Scolar Judetean? 2. Daca au 
fost realizate in ultimii ani lucrari de izolare termica ale partii opace si inlocuire a tamplariei, care 
corespund solutiei tehnice a proiectantului, dar nu pe toate laturile cladirii( realizate etapizat in functie POR AXA 3

1 : Nu este obligatoriu parteneriatul 

2 si 3. Avand in vedere complexitatea situatiei prezentate 
de dumneavoastra, va indrumam sa va adresati 
Autoritatii de Management POR 2014-2020, deoarece 
este elaboratul Ghidului solicitantului, la adresa 
info@mdrap.ro. 

3.1. B, in cazul in care cladirea publica are realizata o anvelopare parte opaca neconforma 
standardelor actuale ( 5 cm) se pot realiza prin proiect lucrari de anvelopare suplimentara ale partii 
opace ( adaugarea unui alt strat de polistiren peste cel existent) pentru indeplinirea criteriilor de 
performanta energetica? Sunt eligibile astfel de lucrari? POR AXA 3

Avand in vedere complexitatea situatiei descrise , va 
indrumam sa va adresati AM POR 2014-2020, in calitate 
de elaborator al Ghidului solicitantului, la adresa 
info@mdrap.ro. 
Va multumim pentru intelegere. 

3.1, Operatiunea B – Cladiri Publice, va rugam sa ne clarificati urmatoarele aspect privind intocmirea 
corecta a cererii de finantare si a documentatiei-tehnico economice aferent POR axa 3

1. Daca din expertiza tehnica realizata de catre expertul 
tehnic autorizat MDRAP rezulta faptul ca intregul 
ansamblu poate fi considerat ca fiind o sigura cladire, 
avand la baza justificari bine intemeiate si detaliate in 
expertica, cum ar: corpurile NU pot fi delimitate din punct 
de vedere structural, instalatiile sunt comune, exista 
holuri comune etc., precum si daca auditorul energetic 
considera ca un audit energetic realizat pe intreg 

3.1. B. Anexe obligatorii la depunerea cererii de finantare, pct 11) pag 44 din ghid  daca de exemplu, 
in sala de sport a unei scoli, anumite cluburi sportive sau organizatii au activitate 1-2 ore/zi sau 
saptamana, avem nevoie de declaratia lor prin care isi exprima acordul cu interventiile? Anexe 
obligatorii la depunerea cererii de finantare, pct 16) pag 46 din ghid - Certificatul de urbanism: daca 
avem un proiect care cuprinde mai multe componente putem anexa un certificat de urbanism, chiar 
daca avem dali/expertiza/audit separate pe fiecare componenta? In documentul Macheta privind 
analiza si previziunea financiara, fila rentabilitate investitie: ce se intelege prin activele unei 
operatiuni? daca puteti exemplifica. POR AXA 3

Raspuns 1. Este obligatoriu acordul privind realizarea 
investitiei de la fiecare dintre entitatile care isi desfasoara 
activitatea in respectiva cladire - indiferent de numarul de 
ore in care utilizeaza cladirea Raspuns 2. Se poate 
depune fie un Certificat de Urbanism care vizeaza 
intreaga investitie, fie un Certificat de Urbanism separat 
pentru fiecare componenta. Daca se va depune un 
singur C.U, el va trebui anexat la fiecare dintre 



3.1.B eligibilitatea unui proiect al carui beneficiar se incadreaza in urmatoarea situatie: 2. solicitantul 
este UAT si detine in proprietate publica o cladire/cladiri publice care este/sunt ocupate (isi 
desfasoara activitatea) unitati de invatamant din ciclul primar, gimnazial si liceal (licee teoretice). 
(care nu sunt in subordinea UAT, nu sunt institutii publice si servicii publice organizate ca institutii 
publice de interes local) cf Ghid specific in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 
Regiuni si POR /2016/3/3.1/B/1/B, Axa Prioritara 3, PI 3.1, Operatiunea B - cladiri publice, pct. 2.6 
"Cine poate solicita finantare in cadrul apelurilor de proeicte ..." pg. 11: "Beneficiarii eligibili se 
incadreaza intr-una din urmatoarele situatii: 2 a) detin (in prorietate publica sau administrare) o cladire POR AXA 3

Daca ocupantii cladirii NU sunt entitati eligibile conform 
ghidului specific, atunci proiectul nu este eligibil, chiar 
daca proprietatea este a UAT Entitatile eligibile conform 
ghidului sunt:

• Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de 
specialitate care se organizează din subordinea 
Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din 

3.1. b Intrebare 1  Anexe obligatorii la depunerea cererii de finantare, pct 11) pag 44 din ghid  daca 
de exemplu, in sala de sport a unei scoli, anumite cluburi sportive sau organizatii au activitate 1-2 
ore/zi sau saptamana, avem nevoie de declaratia lor prin care isi exprima acordul cu interventiile? 
Raspuns 1 - Este obligatoriu acordul privind realizarea investitiei de la fiecare dintre entitatile care isi 
desfasoara activitatea in respectiva cladire - indiferent de numarul de ore in care utilizeaza cladirea In 
Ghid se specifica faptul ca, (pct. 11, pg. 44) se refera doar la persoane juridice. Ce se intampla (ma 
refer doar la sali de sport) daca exista si persoane fizice care inchiriaza (o data pe an de ex.) sala 
pentru 2 ore pt. sport (exista si acest instrument de folosire a salilor de sport). In general, contractele POR axa 3

Va rugam sa aveti in vedere modificarile aparute la 
ghidul solicitantului din data de 27 Martie 2017, in spata 
punctul nr. 10 din Sinteza modificarilor ghidului specific 
P.I 3.1B, Secțiunea 4.2 Eligibilitatea proiectului, a 
componentelor (clădirilor) individuale care îl compun, 
precum şi a activităților, punctul 19, si anume:

"Se adauga:

3.1. B Ghidul specific precizeza categoria eligibila: "Instituțiile publice și serviciile publice organizate 
ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea 
unităților administrativ teritoriale" eu inteleg de aici ca toate institutiile publice, ca sa fie eligibile , 
trebuie sa fie in subordinea UAT. Daca interpretez gresit, inseamana ca unitatile de invatamant sunt 
entitati eligibile, deoarece sunt institutii publice. POR AXA 3

Sunt eligibile Autoritățile și instituțiile publice locale: 
institutiile publice și serviciile publice organizate ca 
instituții publice de interes local sau județean (finanțate 
din bugetul local), aflate în subordinea unităților 
administrativ teritoriale, definite conform Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările 
și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările și completările 

3.1. b daca cheltuielile privind documentatia DALI si proiectul tehnic, facute inainte de depunerea 
cererii de finantare se pot rambursa comunei daca se obtine finantarea? POR axa 3

Cheltuielile cu intocmirea documentatiei aferente 
DALI/PT se pot rambursa atata timp cat ele sunt 
angajate de către beneficiar şi plătite de acesta în 
condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 
2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite 
prin contractul de finanţare Va recomandam sa studiati 
ghidul solicitantului, subcap. 4.3 Eligibilitatea cheltuielilor

3.1 B:
1. Este eligibilă achiziționarea și montarea unui lift pe exteriorul clădirii, destinat persoanelor cu 
disabilități?
2. Este eligibilă achiziționarea și montarea unei scări exterioare pentru evacuare?
3. Este eligibilă transformarea unui acoperiș clasic în acoperiș-terasă?
4. Cheltuielile de proiectare aferente clădirii unde este poziționată centrala termică sunt eligibile? 
Costurile de proiectare aferente clădirii principale și cele aferente centralei termice trebuie detaliate 
separat? POR AXA 3

1)  5), 7), 9)  11) Cheltuielile eligibile sunt detaliate in 
ghidul solicitantului, subcap. 4.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

8) Se poate incheia un Acord de Parteneriat intre UAT si 
ANAF (daca ANAF este ordonator de credite) sau intre 
UAT si MFE, in conditiile mentionate de ghid. Procentul 
de co-finantare se stabileste de comun acord intre 
parteneri. 

3.1. b Instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei, respectiv centrala termica pe peleti, 
care va asigura singura procentul obligatoriu de 10% din necesarul de energie, asigura eligibilitatea 
proiectului, cf. Cap. 4.2 eligibilitatea proiectului, pct. 5 La finalul implementării proiectului trebuie atins 
un nivel de minim 10% din consumul total de energie primară care este realizat din surse 
regenerabile de energie (la nivel de proiect) ? <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Instalarea unui 
sistem alternativ de producere a energiei, respectiv centrala termica pe peleti, care asigura un 
procent mai mare de 10% din necesarul de energie, se puncteaza in grila ETF pct. 2b? POR axa 3

Conform ghidului solicitantului, energia regenerabila 
este, "conform Legii nr. 372/2005 privind performanța 
energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,”energia din surse regenerabile 
este energia obţinută din surse regenerabile nefosile, 
precum: energia eoliană, solară, aerotermală, 
geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energia 
hidraulică, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, 



3.1B cladiri publice, cap 4.2 Eligibilitatea proiectului se specifica la punctul 5 urmatoarele: La finalul 
implementării proiectului trebuie atins un nivel de minim 10% din consumul total de energie primară 
care este realizat din surse regenerabile de energie (la nivel de proiect) Sa inteleg ca este obligatoriu 
sa includem in proiect o sursa regenerabila de energie? POR axa 3

Nu este obligatoriu DOAR DACA din conditiile initiale 
cladirea are deja un sistem alternativ de energie si se 
asigura un nivel de 10% de energie din surse 
regenerabile la momentul depunerii proiectului, altfel 
este obligatoriu.

3.1. B indeplinirea criteriului de eligibilitate-concordanta cu documentele strategice relevante. POR axa 3

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca Strategia 
va sunt detaliate atat in ghidul solicitantului, precum si 
intr-o corespondenta electronica avuta anterior pe 
aceiasi tema. OI ADR Nord-Vest nu poate face evaluari 
ale documentelor anterior momentului depunerii 
proiectelor in cadrul Apelului de proiecte lansat. Va 
putem ajuta doar in interpretarea/lamurirea unor 
prevederi ale ghidului specific. Va recomandam, de 

3.1. B punctul 7 pag 20 din ghidul solicitantului ce se refera la evitarea dublei finantari pentru lucrari 
similare ce au beneficiat de finantare din fonduri publice. In cazul lucrarilor ce privesc partea vitrata, 
prin anexa 3.1B-3f "Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădirile existente şi elemente 
de anvelopă ale acestora" sunt impuse anumite cerinte, cerinte care nu sunt respectate in unele 
cazuri, pentru lucrari de inlocuire a suprafetelor vitrate pentru fonduri alocate din bugetul local. Pentru 
a respecta recomandarile Auditului Energetic realizat, in concordanta cu cerintele de performanta 
energetica impuse, proiectantul a propus inlocuirea unor elemente vitrate si din aceasta categorie de 
lucrari. Solutia tehnica propusa este net superioara celei existente, fiind in acest caz vizata o POR axa 3

Chiar daca solutia tehnica propusa prin acest proiect 
este net superioara celei existente, atata timp cat s-a 
realizat o activitate similara din fonduri publice (respectiv 
inlocuire parte vitrata la fatada) in ultimii 5 ani, este 
considerata dubla finantare. Auditorul 
energetic/proiectantul trebuie sa propuna o solutie 
tehnica in care geamurile schimbate deja sa fie 
mentinute.

Va rugam sa aveti amabilitatea de a clarfica urmatoarea speta pe Axa 3, operatiunea 3.1 B cladiri 
publice: - pentru o componenta eligibila (cladire liceu teorec) intentionam sa realizam lucrari de 
reabilitare energetica si masuri conexe, conform GS specific. Pentru a interveni unitar si o singura 
data, se accepta pentru o componenta eligibila si activitati neeligibile cum ar fi extinderi, supraetajari? 
sau construirea unei sali de sport? POR axa 3

Nu se accepta in proiect activitati de extindere sau 
constructii noi, ele nu sunt eligibile. In proiect pot fi 
introduse doar activitati eligibile asa cum sunt ele 
exemplificate in ghidul solicitantului (activitatile eligibile 
pot genera cheltuieli eligibile sau neeligibile)

5.1, va rugam sa ne comunicati daca in perioada de programare 2014-2020 vor mai exista sesiuni de 
depunere a proiectelor pe aceasta linie de finantare si, daca da, in ce perioada se estimeaza ca vor fi 
lansate. POR AXA 5

Este obligatorie depunerea situatiilor financiare pentru 
anul 2016. Da, sunt acceptate si conforme situatiile 
financiare pentru anul 2016 intocmite in baza 
formularelor aferente anului 2015, daca acestea sunt 
aprobate de adunarea generala a actionarilor sau 
asociatilor.

5.1. va contactez în numele unui solicitant care a depus un proiect de finanțare pe axa 5.1. Proiectul 
de restaurare a unei biserici ortodoxe a fost respins pentru ca anumite documente nu au fost semnate 
de chiriarh. Din surse neoficiale am aflat ca proiectele respinse pe acest motiv vor intra în evaluare. 
Ne puteți confirma acest lucru? Solicitantul este pe cale de a transmite o contesta ție. POR axa 5

Urmare deciziei Autoritatii de Management pentru 
Programul Operational Regional 2014-2020, cererile de 
finantare respinse in cadrul etapei de verificare a 
conformitatii si eligibilitatii din considerente legate 
EXCLUSIV de semnatura reprezentantilor legali ai 
parohiei/manastirii, vor fi reanalizate si reincluse in 
procesul de evaluare, selectie si contractare.
Ca atare, pentru proiectele aflate in aceasta situatie, se 



5.2. mi puteti spune care este informatia corecta referitoare la perioada în care pot fi depuse cereri de 
finanţare apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - BI şi POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni, deoarece in 
cadrul Ghidului perioada este: 15.04.2017-15.11.2017, iar pe pagina de internet 
(http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html) momentul lansarii este 15.05.2017? POR axa 5 Noi am considerat ca fiind corecta informatia din ghid.

general Tinand cont de modificarile legislative intervenite la HG 28/2008 privind elaborarea 
continutului cadru de elaborare a documentatiei tehnice economice prin HG 907/2016 (in vigoare din 
26.02.2017) va rugam sa ne clarificati daca o documentatie tehnica elaborata in luna octombrie 2016, 
avand obtinute certificatul de urbanism si decizia etapei de incadrare in luna decembrie 2016, cum va 
fi evaluata documentatia SF elaborata conform HG 28/2008 (tinand cont ca HG 28/20089 a fost 
abrogata de HG 907/2016)cu referire la anexele 5.2.2.a – GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITATII ȘI 
CALITĂȚII STUDIULUI DE FEZABILITATE si grila de verificare CAE in special punctele X si XV. POR axa 5

Referitor la speta descrisa de catre dumneavoastra, 
consideram ca evaluarea SF/DALI se va raporta la 
HG28/2008, avand in vedere faptul ca documentatia 
tehnico-economica la care faceti referire a fost elaborata 
anterior intrarii in vigoare a HG907/2016. 

5.1. Numar de iesire de la beneficiar 1901/06.03.2017 Punct de vedere cu privire la dubla finantare in 
calitate de potential beneficiar al programului Intereg V A Romania Ungaria 2014 - 2020. POR axa 5.1 

V A 
Romania-Ungaria 2014-2020 nu vizeaza investitia care 
face obiectul cererii 
de finantare depusa spre verificare in cadrul POR 2014-
2020, nu poate fi 
considerata ca fiind dubla finantare. 

AXA 8 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este beneficiar eligibil in cadrul apelului din cadrul Axei 
prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea B – Clădiri publice. Solicitam un raspuns pe aceasta speta in contextul in care 
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca manifesta un interes crescut pentru acest tip de finantare. Va 
mulțumesc. por axa 8

Universitatile care sunt in coordonarea (si nu in 
subordonarea) Ministerului Educatiei, conform HG 
77/2016 NU sunt eligibile pe Axa 3, Prioritatea de 
investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice 

8.1/o.s 8.3: 1. Într o singură cerere de finanțare pot fi incluse 2 clădiri, aflate în 2 localități distincte ale 
aceluiași UAT? (ex.: reabilitarea a 2 centre de zi) 2. În cadrul Grilei ETF, la criteriul 5 se specifică: 
Solicitantul de finanţare prezintă intenția de a depune un proiect pe POCU sau arată că derulează 
investiții din alte surse de finanțare, în vederea asigurării/ perfecționării/ salarizării personalului ce va 
acorda serviciile sociale în infrastructura obiect al proiectului - 5 puncte În Fișa de proiect POCU, 
anexă la GS apare menționată o prioritate specifică POCU, respectiv: POCU, AP 4 - Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei, PI 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 
înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, OS 4.6 Creșterea POR axa 8
8.3. Ghidul aferent serv. sociale pentru pers. varstnice mentionaeza ca sunt eligibile centrele de 
preparare si distribuire a hranei in zonele in care beneficiarii cantinelor sunt in majoritate persoane 
varstnice. Ulterior, in documentataia ghidului, nu se face nici o precizare referitor la conditia aceasta 
sau la obligativitatea de a prezenya documente din care sa reiasa ca majoritatea beneficiarilor unei 
cantine sociale sunt pers. varstnice. Intrebarea noastra este daca putem depune un proiect pentru 
amenajarea unei cantine sociale in conditiile in care majoritatea beneficiarilor de la aceasta data NU 
SUNT pers. varstnice. Daca raspunsul este nu, va rugam sa ne indicati unde anume in ghid gasim o 
prevedere in acest sens. Meda Georgescu, Primaria Zalau POR AXA 8 -



8.3. – persoane varstnice se solicita ca proiectul sa fie localizat pentru localităţi cu zone 
marginalizate. In eventualitatea in care localitatea unde se doreste a se infiinta aceste structuri nu se 
incadreaza in aceste zone marginalizate proiectul va fi respins sau va primi 0 puncte. In general, UAT-
urile din comunitati marginalizate incadrate in Atlas nu sunt interesate pentru a se implica in astfel de 
proiecte. Multumim! POR AXA 8

Raspuns: prin ghidul solicitantului nu se limiteaza 
localizarea proiectelor în localitati cu zone marginalizate. 
Ghidul specifica doar ca vor avea prioritate zonele 
marginalizate, localitatile mici si zonele rurale, ceea ce 
inseamna punctarea suplimentara in evaluarea tehnica si 
financiara pentru aceste situatii. Punctarea cu 0 la 
aceste subcriterii nu duce la respingerea automată a 
cererii de finantare.

8.1/8.3: Un solicitant care dorește reabilitarea unei clădiri și transformarea în centru de zi. Clădirea 
este la parterul unui bloc de apartamente, fostă centrală termică. Proprietarul clădirii este Unitatea 
Administrativ Teritorială (domeniu public) iar terenul de sub bloc este cotă parte aferentă fiecărui 
proprietar, conform legii. Întrebările sunt: 1. Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate 
pe întreg terenul pe care este construită clădirea propusă prin proiect (în cazul blocurilor acest lucru 
nu este posibil)? 2. Este posibilă reabilitarea și transformarea clădirii în centru de zi, conform situației 
expuse mai sus? 3. În cazul în care există sarcini pe apartamentele celorlalți colocatari (pe 
apartament și pe cota parte din terenul aferent) eafectează acest lucru eligibilitatea proiectului? POR AXA 8

1. Solicitantul trebuie sa dovedeasca dreptul de 
proprietate asupra imobilelor pe care se intervine. In 
cazul in care se intervine prin proiect doar asupra fostei 
centrale termice si doar in interior este suficient a se 
dovedi proprietatea pe aceasta. In cazul in care se 
doreste interventia si pe bransamente, fatade, casa 
scarii sau alte elemente care sunt detinute in 
coproprietate de toti proprietarii, trebuie facuta iesirea din 

general: buna ziua doresc sa stiu daca in acest an se va lansa apleul pentru dezinstitutionalizare copii 
si daca aceasta masura poate fi accesata si de ong uri sau doar de catre daspc uri, pt ca in ghidul pe 
care l am printat, la pagina 9 pct 2.6 sunt specificate doar daspc urile iar la pagina 10, pct 3.1 forma 
de constituire poate sa fie si ong. va rog sa ma lamuriti in aceasta privinta. va multumesc anticipat POR axa 8

Nu avem o data certa privind lansare ghidului, dar va 
vom prelua emailul in baza noastra de date si va vom 
tine la curent.

8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale - va adresez cateva intrebari legate de 
eligibilitatea activitatilor: 1. Transformarea unui hotel, prin cheltuieli de modernizare ( referire la 
constructie) in servicii sociale pentru varstnici in conditiile prezentului apel, este considerata o 
activitate eligibila? 2. Poate fi folosit un hotel (constructie finalizata) pentru a fi utilizat in furnizarea de 
servicii sociale pentru varstnici fara componenta de rezidenta? In aces caz se poate sustine din 
costuri proprii, ca si cheltuiala neeligibila , asigurarea structurii de cazare pentru varsnici, aceasta 
generand profit? Ar afecta in vreun fel eligibilitatea proiectului? POR axa 8

1. Este eligibila 
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii pentru înfiinţarea de noi centre sociale fără 
componentă rezidenţială (clădiri care nu au avut înainte 
această funcțiune) si deci si transformarea unui hotel in 
centru social. 
2. Centrul social astfel infiintat(cazul de la pct 1), pentru 
a fi eligibil, trebuie sa aiba doar componenta 

8.3 A, in vederea crearii unui centru de zi pentru batrani (solicitantul finantarii sa fie, asadar, 
Comunitatea Penticostala Oradea). In acest moment suntem in proces de a prelua Fundatia BET 
HANAN, care este furnizor acreditat de servicii sociale, mai exact Locuinte Protejate. Mentionez 
faptul ca la momentul depunerii proiectului, Comunitatea Penticostala Oradea va fi unicul membru 
fondator al fundatiei BET HANAN. Deci nu va fi vorba de un parteneriat, ci de Comunitatea 
Penticostala Oradea ca si solicitant unic, iar conditia de furnizor de servicii sociale acreditate sa fie 
indeplinita implicit (prin faptul ca Fundatia BET HANAN, care are ca si unic membru fondator 
Comunitatea Penticostala Oradea, este furnizor acreditat de servicii sociale). In concluzie, avand in POR axa 8

Daca Fundatia BET HANAN are personalitate juridica, 
doar un parteneriat intre aceasta si Comunitatea 
Penticostala Oradea este eligibil. Comunitatea 
Penticostala Oradea nu este furnizor de servicii sociale , 
ci doar Fundatia chiar dacă prima este singurul membru 
fondator al celei de-a doua.

8.3/A/1  Persoane varstnice: avand in vedere ca HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii a 
fost abrogata, pentru elaborarea documentelor anexa la cererea de finantare se vor urma indicatiile si 
structura cadru din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice ? A fost publicata o instructiune in acest sens? Pentru ca grilele de verificare DALI, SF anexe 
la Ghidul solicitantului nu au fost modificate in acest sens… POR axa 8

Daca contractul pentru intocmirea documentatiei tehnico-
economice a fost lansat in achizitie pana la 27.02.2017 
se respecta prevederile HG 28/2008. In caz contrar se 
respecta prevederile HG 907/2016. Grilele de verificare 
urmeaza sa fie actualizate in cel mai scurt timp la noua 
legislatie.



8.3 transmisa prin fax nr de la beneficiar 112801/803/06.03.2017 POR axa 8

În primul rând ar trebui actualizată la OCPI entitatea care 
are în administrare imobilele, respectiv UAT Municipiul 
Cluj Napoca nu Consiliul Local al Municipiului Cluj 
Napoca, acest din urma nu poate avea in proprietate sau 
administrare imobile. UAT Municipiul Cluj Napoca este 
eligibil ca solicitant din punct de vedere al drepturilor 
asupra celor doua imobile, acesta avand drept de 
administrare asupra lor. Daca lucrarile se incadreaza 

8.1/8.3 A - persoane vârstnice: 1. Este eligibilă reabilitarea a 2 clădiri în cadrul aceluiași proiect - una 
cu destinație de centru de zi și una cu destinație de cantină, situate pe același nr. cadastral? 2. Este 
eligibilă amenajarea curții unui centru de zi? (plantare gazon, amenajare cu bănci, aparate de 
fitness/sport)? 3. În cazul unei clădiri proprietate a UAT în care a funcționat o unitate medicală - este 
necesară schimbarea funcțiunii acesteia pentru transformarea în centru de zi? 4. în cazul în care pe 
același extras de Carte Funciară se află mai multe clădiri iar prin proiect se propune și amenajarea 
curții, este necesar delimitarea (fizică)/dezmembarea (cu acte) terenului aferent centrului de zi? POR axa 8

1. Da, daca la final va fi un singur centru social care va 
presta cele doua servicii sociale(chiar daca in doua 
cladiri separate de pe acelasi nr. cadastral) 2. Da, sunt 
eligibile cu conditia ca pe langa aceste lucrari sa fie 
cuprinse in proiect si lucrari de constructii(la cladiri) care 
necesita autorizatie de construire. 3. In urma 
implementarii proiectului, cladirea in care initial a 
functionat unitatea medicala isi va schimba 




























































































































































































































































































































