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Declaraţie de eligibilitate 
(la depunerea cererii de finanțare) 

(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al IMM-ului.  După completare, fișierul se 
salvează în format PDF (se selectează doar paginile aferente declarației de eligibilitate la depunerea cererii de 
finanțare), se semnează de către reprezentantul legal al IMM-ului în conformitate cu prevederile ghidului 
specific și se încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare) 
 
Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal), CNP (completati codul numeric 
personal), posesor/posesoare al/a C.I. seria (completati cu seria actului de identitate), nr. (completati cu 
numarul actului de identitate), eliberate de (completati cu entitatea care a eliberat documentul),  în calitate 
de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea IMM-ului), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 
Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

A. (completaţi cu denumirea IMM-ului) depune Cererea de finanţare cu titlul (completați cu titlul 
complet al cererii de finantare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, 
Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între 
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea 
investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, 
ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de 
producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și 
difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea C, apelul de proiecte nr. (completati cu nr. apelului 
de proiecte), în calitate de Lider de parteneriat:  

B. (completaţi cu denumirea IMM-ului) se încadrează într-una din următoarele categorii IMM, în sensul 
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare [selectați categoria aplicabilă]: 

 microîntreprinderi 
 întreprinderilor mici 
 întreprinderilor mijlocii 

 
C. (completaţi cu denumirea IMM-ului) declar că în anul anterior depunerii cererii de finanțare și în anul 

depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii cererii de finanțare menționate la punctul A, au 
fost realizate următoarele modificări în structura actionariatului entității și a întreprinderilor partenere 
și/sau legate cu aceasta: 

 

Entatea juridica CUI 

Aplicant/intrepr
indere 

partenera/legat
a 

Detaliere 
modificare 
actionariat 

Data modificării și inregistrării 
la ONRC 

     

     

     

     

 
Modificările în structura acționariatului (completaţi cu denumirea IMM-ului) mai sus menționate nu 
sunt temporare/conjuncturale în vederea neaplicării regulii analizei celor 2 ani consecutivi în analiza 
încadrării în categoria microîntreprinderilor și/sau considerării întreprinderii ca fiind legată prin 
persoane fizice în conformitate cu prevederile art. 4^4 din Legea 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
D. (completaţi cu denumirea IMM-ului) formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu următoarele întreprinderi: 
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(Dacă este cazul, enumerați întreprinderile cu care IMM-ul formează o întreprindere unică, precizând cel 
puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia) 

 

Nr. Denumirea completă a entității membră a parteneriatului CIF 

   

   

 
E. (completaţi cu denumirea IMM-ului) și întreprinderile cu care aceasta formează o întreprindere unică, 

în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

☐ nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte 

de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare; 

☐ au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data 

depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare, după cum urmează: 
 

Data acordării 
ajutorului 

Valoarea ajutorului 
(EUR) 

Cursul valutar la 
care a fost 

calculat 
echivalentul în 

lei 

Denumirea 
completă a 
furnizorul 
ajutorului 

Forma ajutorului, 
costuri finanțate 

     

     

     

     

 
 [vezi Instrucțiuni de completare a secțiunii D din Declarație, mai jos] 

F. (completaţi cu denumirea IMM-ului) are capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv 
de a asigura: 

a. contribuţia proprie1 de (completați cu procentul contribuției la cheltuielile finanțabile prin 
ajutor de minimis )% din valoarea eligibilă solicitată a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de 
minimis 

b. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului şi  
c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării 

ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 
 

G. (completaţi cu denumirea IMM-ului) a desfăşurat activitatea pentru care solicită investiția 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. 

H. (completaţi cu denumirea IMM-ului) a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul 
fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. 

I. (completaţi cu denumirea IMM-ului) este societate înființată în baza Legii 31/1990 sau societate 
cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor. 

J. (Completaţi cu denumirea IMM-ului) nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii 
cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare: 

a. se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de 
administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menţionate), 
şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii 
sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia 
sau de reglementările naţionale; 

                                                           

1 Contribuția în cadrul proiectului la cheltuielile eligibile este asigurată exclusiv de către IMM. Aceasta nu se asigură din 
fonduri publice. 
 



1.1.C. IMM-uri în parteneriat cu ITT                                                                                                                                            
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor 

Anexa 1.1 – Declarație de eligibilitate 

 

 

b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul 
a.; 

c. Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și 
creanța nu a fost integral recuperată; 

d. Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 
internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume: 
(I) [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în 
cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul 
social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când 
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în 
general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat 
negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris; 
(II) [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în 
cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată 
pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum 
reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; 
(III) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 
îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri 
colective de insolvență la cererea creditori lor săi; 
(IV) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă 
împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă 
obiectul unui plan de restructurare. 

e. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei 
fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

K. Reprezentantul legal al (Completaţi cu denumirea IMM-ului), care își exercită atribuțiile de drept pe 
perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos: 

a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ 
comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect 
compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și 
implementare a proiectului; 

b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în 
cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR; 

c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să 
influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ Organismul 
Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau 
a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR; 

d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

L.  (doar pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau nu 
autorizării). Proiectul propus prin cererea de finanțare menționată la pct. A. de mai sus, nu a mai 
beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru 
acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere) realizate asupra acelelorlași cheltuieli /aceleiaşi 
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de 
finanţare. 

M. (doar pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii). Imobilul  care face obiectul 
proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

✓ este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea 
operaţiunii 

✓ nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către 
solicitant  pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la 
instanţele judecătoreşti.  
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✓ nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 
dreptului comun. 

N.  (completaţi cu denumirea IMM-ului) a încheiat un acord de parteneriat/ de prestari servicii cu o 
entitate de inovare şi transfer tehnologic cu autorizaţie de funcţionare provizorie și/sau acreditate în 
baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003. 

O. (completaţi cu denumirea IMM-ului) solicită investiții pentru implementarea, în domeniul său de 
activitate, a unui rezultat al cercetării în funcție de domeniile de specializare inteligentă 
naționale/regionale în conformitate cu prevederile ghidului specific. Domeniul de activitate în care se 
realizează investiția nu face parte din lista sectoarelor excluse de la finanţare în conformitate cu 
prevederile ghidului specific și regulamentelor aplicabile. 

P. Subsemnatul, reprezentantul legal al (Completaţi cu denumirea IMM-ului) declar că investiția ce face 
obiectul cererii de finanțare nu a fost demarată înainte de transmiterea cererii de finanțare (nu au fost 
demarate procedurile de achiziție înainte de transmiterea acesteia, cu excepția celor referitoare la 
cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică). 

Q. Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate în conformitate cu prevederile ghidului 
specific, inclusiv de către ITT, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, 
cererea de finanțare va fi respinsă. 

R. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea 
condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului (general și specific) vor fi aduse la 
cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației 
respective. 

S. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a cererii de finanțare sau a oricăror 
elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a finanțării, este permisă 
numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  
 
 
 
 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al IMM-ului 
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Declaraţie de eligibilitate 
(în etapa de contractare) 

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al IMM-ului. După completare, fișierul se 
salvează în format PDF (se selectează doar paginile aferente acestei declarații), se semnează de către 
reprezentantul legal al IMM-ului în conformitate cu prevederile ghidului specific și se transmite în etapa de 
contractare] 

Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal), CNP (completati codul numeric 
personal) , posesor/posesoare al/a C.I. seria (completati cu seria actului de identitate), nr. (completati cu 
numarul actului de identitate), eliberate de (completati cu entitatea care a eliberat documentul),  în calitate 
de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea IMM-ului), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 
Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

A. (completaţi cu denumirea IMM-ului) depune Cererea de finanţare cu titlul (completați cu titlul 
complet al cererii de finantare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, 
Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între 
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea 
investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, 
ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de 
producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și 
difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea C, apelul de proiecte nr. (completati cu nr. apelului 
de proiecte), în calitate de Lider de parteneriat. 

B. (completaţi cu denumirea IMM-ului) se încadrează într-una din următoarele categorii de întreprinderi, 
în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

 microîntreprinderi 
 întreprinderilor mici 
 întreprinderilor mijlocii 

C. (completaţi cu denumirea IMM-ului) declar că de la data depunerii cererii de finanțare menționate la 
punctul A și până la asumarea prezentei declarații în etapa precontractuală, au fost realizate 
următoarele modificări în structura actionariatului entității și a întreprinderilor partenere și/sau legate 
cu aceasta: 

 

Entatea juridica CUI 

Aplicant/intrepr
indere 

partenera/legat
a 

Detaliere 
modificare 
actionariat 

Data modificării și inregistrării 
la ONRC 

     

     

     

     

 
Modificările în structura acționariatului (completaţi cu denumirea IMM-ului) mai sus menționate nu 
sunt temporare/conjuncturale în vederea neaplicării regulii analizei celor 2 ani consecutivi în analiza 
încadrării în categoria microîntreprinderilor și/sau considerării întreprinderii ca fiind legată prin 
persoane fizice în conformitate cu prevederile art. 4^4 din Legea 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

D. (completaţi cu denumirea IMM-ului) formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) 
nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu următoarele întreprinderi: 
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(Dacă este cazul, enumerați întreprinderile cu care IMM-ul formează o întreprindere unică, precizând cel 
puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia) 

 
 

Nr. Denumirea completă a entității membră a parteneriatului CIF 

   

   

 
E. (completaţi cu denumirea IMM-ului) și întreprinderile cu care aceasta formează o întreprindere unică, 

în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

☐ nu a mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali 

înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare, 
inclusiv până la data prezentei declarații; 

☐ a beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de 

data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare, inclusiv până la 
data prezentei declarații, după cum urmează: 

Data acordării 
ajutorului 

Valoarea ajutorului 
(EUR) 

Cursul valutar la 
care a fost 

calculat 
echivalentul în 

lei 

Denumirea 
completă a 
furnizorul 
ajutorului 

Forma ajutorului, 
costuri finanțate 

     

     

     

     

 
F. (completaţi cu denumirea IMM-ului) are capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv 

de a asigura: 
a. contribuţia proprie2 de (completați cu procentul contribuției la cheltuielile finanțabile prin 

ajutor de minimis )% din valoarea eligibilă solicitată a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de 
minimis, acolo unde este cazul 

b. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, şi  
c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării 

ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 
G. (completaţi cu denumirea IMM-ului) a desfăşurat activitatea pentru care solicită investiția 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. 

H. (completaţi cu denumirea IMM-ului) a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul 
fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. 

I. (completaţi cu denumirea IMM-ului) este societate înființată în baza Legii 31/1990 sau societate 
cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor. 

J. (Completaţi cu denumirea IMM-ului) nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii 
cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare: 

a. se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de 
administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menţionate), 

                                                           

2 Contribuția în cadrul proiectului la cheltuielile eligibile este asigurată exclusiv de către IMM. Aceasta nu se asigură din 
fonduri publice. 
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şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii 
sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia 
sau de reglementările naţionale; 

b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul 
J.a.; 

c. Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și 
creanța nu a fost integral recuperată; 

d. Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 
internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume: 
 
(I) [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] În 
cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel 
puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 
7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de 
risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci 
când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor 
acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve 
(și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii 
ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social 
subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la 
tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” 
include, dacă este cazul, orice capital suplimentar; 
 
(II) [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] În 
cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată 
pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul 
eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare 
comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de 
diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din 
capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor 
acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre 
asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele 
tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.;; 
 
(III) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 
îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri 
colective de insolvență la cererea creditori lor săi; 
 
(IV) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă 
împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă 
obiectul unui plan de restructurare. 
 

e. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei 
fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 
 

K. (Completaţi cu denumirea IMM-ului) se regăsește în următoarele situații: 
a) în cazul IMM-ului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor 

legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de 
finanţare în următoarele situaţii: 

i. recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru POR şi 
îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în 
implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi 
exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare 
ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat. 
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ii. a contestat în instanță notificările/ procesele verbale/ notele de constatare a unor 
debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la 
executare, anexând dovezi în acest sens. 

b) Situațiile de la punctele i. și ii. de mai sus, nu se aplică contractelor de finanțare pentru care s-
a acordat ajutor de stat/ de minimis; în acest caz, deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat 
trebuie să fie executate și creanțele recuperate integral. 

c) și-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul 
an calendaristic/ în ultimele 6 luni. 

d) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 
 
 

L. Reprezentantul legal al (Completaţi cu denumirea IMM-ului), care își exercită atribuțiile de drept pe 
perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos: 

a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ 
comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect 
compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și 
implementare a proiectului; 

b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în 
cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR; 

c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să 
influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ Organismul 
Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau 
a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR; 

d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

M.  (doar pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau nu 
autorizării). Proiectul propus prin cererea de finanțare menționată la pct. A. de mai sus, nu a mai 
beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru 
acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere) realizate asupra acelelorlași cheltuieli /aceleiaşi 
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de 
finanţare. 

N. (doar pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii). Imobilul  care face obiectul 
proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

✓ este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea 
operaţiunii 

✓ nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către IMM  
pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti.  

✓ nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 
dreptului comun. 

O.  (completaţi cu denumirea IMM-ului) a încheiat un acord de parteneriat/ de prestari servicii cu o 
entitate de inovare şi transfer tehnologic cu autorizaţie de funcţionare provizorie și/sau acreditate în 
baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003. 

P. (completaţi cu denumirea IMM-ului) solicită investiții pentru implementarea, în domeniul său de 
activitate, a unui rezultat  al cercetării în funcție de domeniile de specializare inteligentă 
naționale/regionale în conformitate cu prevederile ghidului specific. Domeniul de activitate în care se 
realizează investiția nu face parte din lista sectoarelor excluse de la finanţare 

Q. Subsemnatul, reprezentantul legal al (Completaţi cu denumirea IMM-ului) declar că investiția ce face 
obiectul cererii de finanțare nu a fost demarată înainte de transmiterea cererii de finanțare (nu au fost 
demarate procedurile de achiziție înainte de transmiterea acesteia, cu excepția celor referitoare la 
cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. 

R. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente 
proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.  
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S. Înteleg, că, dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de durabilitate 
a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra imobilului aferent proiectului, 
înțeleg că IMM-ul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte 
penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. De asemenea, modificarea 
dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de finanțare nu se poate realiza decât în condițiile 
stricte prevăzute de contractul de finanțare. 

T. Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, inclusiv pentru ITT, oricând pe perioada de 
durabilitate a proiectului, contractul poate fi reziliat, iar finanțarea nerambursabilă recuperată în 
condițiile prevederilor contractului de finanțare. 

U. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea 
condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului (general și specific) vor fi aduse la 
cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației 
respective. 

V. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a cererii de finanțare sau a oricăror 
elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a finanțării, este permisă 
numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  
 
 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al IMM-ului 
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Instrucțiuni de completare a Secțiunii D. din Declarația de eligibilitate 

1. Identificați întreprinderea unică, respectiv grupul de întreprinderi legate din care face parte IMM-ul, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de minimis nr. 1407/2013 (aceste întreprinderi vor fi 
menționate la secțiunea C din declarație). A se vedea secțiunea  privind ajutorul de minimis din Ghidul 
specific, pentru detalii privind identificarea corectă a întreprinderii unice, precum și prevederile 
regumalentului de minimis anterior menționat. 

2. Stabiliți dacă oricare din entitățile componente ale întreprinderii unice (inclusiv IMM-ul ) a beneficiat 
de ajutoare în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent, până la 
depunerea prezentei cereri de finanţare. 

3. Bifați căsuța corespunzătoare situației aplicabile. 
4. Enumerați toate ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis primite de solicitant și de întreprinderile cu 

care întreprinderea solicitantă formează o întreprindere unică. 
5. Enumerați doar ajutoarele primite în România, în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii 

de finanţare şi în anul curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv până la data declarației 
de eligibilitate din etapa de contractare. Un ajutor se consideră primit/acordat la data la care 
întreprinderea a obținut dreptul legal de a beneficia de ajutorul respectiv. Astfel, ”Data acordării 
ajutorului” din tabel se va completa cu data intrării în vigoare a contractului de finanțare, ori data 
emiterii unui acord de principiu, după caz, aferent acelui ajutor. Nu contează dacă ajutorul respectiv a 
fost sau nu rambursat efectiv (dacă s-au efectuat sau nu plăți în cadrul respectivului proiect).  

6. Enumerați toate ajutoarele, indiferent de sursă (integral sau parțial din surse/resurse publice), formă 
(vezi mai jos), obiectivul sau scopul pentru care au fost acordate,  

7. ”Valoarea ajutorului” se va completa cu valoarea, echivalentă în euro, a fiecărui ajutor primit, conform 
actului în baza căruia acesta a fost acordat. Se va completa cu valoarea integrală a ajutorului, 
indiferent dacă acesta a fost total sau parțial rambursat. Dacă actul (e.g. contractul de finanțare) în 
baza căruia s-a acordat ajutorul a fost amendat prin modificarea valorii ajutorului, atunci se va 
completa și lua în calcul valoarea actualizată a ajutorului acordat. 
Dacă valoarea în euro a ajutorului ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul 
de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi menționată în 
tabel. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de 
schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a 
ajutorului). 

8. ”Furnizorul ajutorului” reprezintă entitatea care a acordat ajutorul, respectiv instituția care a emis 
actul de acordare a ajutorului. În cazul ajutoarelor de stat/ de minimis acrodate în cadrul Programului 
Operațional Regional, furnizorul ajutorului este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice.  

9. ”Forma ajutorului, costuri finanțate” – menționați următoarele: 
a. Forma sub care a fost acordat ajutorul și tipul acestuia (e.g. de minimis, ajutor de stat 

regional). Ajutoarele de stat/ de minimis pot fi acordate sub formă de: finanțări 
nerambursabile, subvenții, facilități fiscale, infuzii/ aporturi de capital, reduceri sau scutiri de 
la plata unor taxe, impozite, penalități, garanții, contragaranții, împrumuturi cu dobândă 
subvenționată etc. 

b. Costurile sprijinite de ajutorul primit, succint. Spre exemplu: achiziționare utilaj tehnologic, 
construire atelier producție, servicii de consultanță, servicii de instruire. 

10. Reverificați încadrarea ajutorului pe care îl solicitați prin cererea de finanțare în plafonul de minimis, 
ținând cont de valoarea ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii 2 ani fiscali şi în 
anul curent depunerii cererii de finanţare. Dacă, oricând pe parcursul procesului de verificare, 
evaluare, selecție, contractare a cererii de finanțare, se constată faptul că valoarea ajutorului solicitat, 
cumulat cu toate celelalte ajutoare de minimis primite în perioada de 3 ani fiscali relevantă, depășește 
plafonul de minimis, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor 
de minimis doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul de minimis 
aplicabil (Art. 3 alin (7) din Regulamentul de minimis). 

11. Pentru verificarea încadrării în plafonul de minimis, se vor cumula doar ajutoarele în regim de minimis. 
În situația în care caracterul de minimis al ajutorului primit nu vă este clar, ori acesta nu reiese din 
actul de acordare, adresați-vă furnizorului respectivului ajutor, pentru clarificare. 

12. AM/OI poate solicita copii ale actelor (e.g. contractelor de finanțare) de acordare a ajutoarelor.  
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Declaraţie de angajament 

 

(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. După completare, 
fișierul se salvează în format PDF, se semnează de către reprezentantul legal al IMM în conformitate 
cu prevederile ghidului specific și se încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de 
finanțare). 

Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal al solicitantului IMM), CNP 
(completati codul numeric personal), posesor/posesoare al/a C.I. seria (completati cu seria actului 
de identitate), nr. (completati cu numarul actului de identitate), eliberate de (completati cu 
entitatea care a eliberat documentul), în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea 
solicitantului), solicitant de finanţare pentru cererea de finanțare cu titlul (completați cu titlul 
complet al cererii de finantare) din care această declaraţie face parte integrantă, cerere depusă în 
cadrul apelului cu nr. (completati cu nr. apelului de proiecte),  mă angajez ca (completaţi cu 
denumirea Liderului de parteneriat), în calitate de lider de parteriat 

A. Să asigure contribuţia proprie de (completați cu procentul contribuției la cheltuielile 
finanțabile prin ajutor de minimis)  % din valoarea eligibilă solicitată a cheltuielilor 
finanțabile prin ajutor de minimis. 

B. Să prezinte/să actualizeze, în termenul maxim din etapa precontractuală, respectiv în termen 
de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării privind demararea respectivei etape, 
hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultimul buget rezultat în urma 
evaluării tehnice și financiare. 

C. Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului 
D. Să asigure toate resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în 

condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 
E. Să îndeplinească indicatorii asumați în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu 

prevederile contractului de finanțare. 
F. Să menţină proprietatea infrastructurii construite/ extinse (unde este cazul), a bunurilor 

achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu ipotecheze aceste 
bunuri sau să constituie orice formă de garanție reală, cu excepția situațiilor prevăzute în 
contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la efectuarea plății finale sau în 
termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat. 

G. În cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură sau 
producție, pe termenul de 3 ani anterior menționat sau în termenul prevăzut de normele 
privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie:  

a. să înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare 
regională în cadrul căruia a fost prevăzuită inițial implementarea proiectului; 

b. să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă 
un avantaj nejustificat unui terţ;  

c. să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile 
de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. 

H. (Unde este cazul) Să realizeze demersurile necesare pentru înscrierea definitivă a dreptului 
de proprietate și să prezinte extrasul de carte funciară actualizat în termenul maxim din 
cadrul etapei precontractuale, respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea 
notificării privind demararea respectivei etape, în caz contrar proiectul fiind respins. 
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I. (Unde este cazul) Să realizeze demersurile necesare pentru obținerea și prezentarea 
autorizației de construire în termenul maxim de 2 luni de la încheierea contractului de 
finanțare în cadrul proiectului. 

J. Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi nediscriminării 
şi egalităţii de gen. 

K. Să respecte, pe perioada de durabilitate a proiectului, următoarele condiții, sub sancțiunile 
prevăzute în contractul de finanțare: 

a. să nu se afle în stare de faliment 
b. să nu-și suspende activitatea economică 
c. să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 

651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 

d. Să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru 
comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu 
prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare 

e. (Unde este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în 
cadrul proiectului. 

L. În cazul în care IMM-ul desfășoară sau va desfășura activități în mai multe domenii de 
activitate, ajutorul de minimis obținut prin POR 2014-2020 nu va fi utilizat într-un alt 
domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel/cele menționat/menționate în cererea de 
finanțare. 

M. (În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de 
lucru) ca urmare a realizării investiției) Să înregistreze locul de implementare a proiectului ca 
punct de lucru și să obțină, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, 
autorizarea domeniului de activitate (i.e. clasa CAEN) vizat de proiect, la locul de 
implementare (i.e. sediul principal sau secundar) a proiectului, conform prevederilor 
legislației în vigoare. 

N. (Unde este cazul) Să realizeze demersurile necesare pentru înscrierea definitivă a dreptului 
de proprietate și să prezinte extrasul de carte funciară actualizat în termenul maxim din 
cadrul etapei precontractuale, respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea 
notificării privind demararea respectivei etape, în caz contrar proiectul fiind respins. 

O. (Unde este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul 
proiectului. 

P. Dacă este cazul, atunci cand, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția 
propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte 
domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de 
minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este 
mai mic de 200.000 euro1, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 
euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile 
excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.  

Q. Se angajează ca ajutoarul de minimis acordat în cadrul cererii de finanțare menționate să nu 
fie utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri.  

                                                           

1 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. 
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R. Să îndeplinească indicatorii asumați în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu 
prevederile contractului de finanțare. 

S. Să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 
T. Să notifice OI/AMPOR în cazul în care partenerul își pierde autorizarea provizorie/ 

acreditarea ca entitate de transfer tehnologic în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
pe întreaga perioadă de implemnetare a proiectului și de durabilitate a investiției și/sau 
asupra oricărei situații intervenite de natură a afecta cele angajate, în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acesteia. 

U. Să notifice OI/AMPOR asupra oricărei situații intervenite de natură a afecta cele angajate, în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la apariția acesteia. 
 

Semnătura:  

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat 

Data:  

zz/ll/aaaa 
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Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM 

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului IMM.  

Referitor la ITT, solicitantul legal al ITT va completa declaratia privind încadrarea în categoria IMM numai 
in cazul in care aceasta  este inființată în cadrul unei entități private și numai dacă se solicită ajutor de 
minimis în cadrul proiectului. 

 După completare, fișierul se salvează în format PDF, se semnează în conformitate cu prevederile ghidului 
specific și se încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare] 

 

I. Datele de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii: [Denumirea solicitantului] 

Adresa sediului social: [Adresa] 

Codul de identificare fiscală: [CIF] 

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent: 
[Numele și prenumele complete] 

 

II. Tipul întreprinderii 

Bifaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

☐ Întreprindere autonomă  
în acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economico-financiară 
a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe. 

☐ Întreprindere parteneră  
Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, 
Anexa A „Întreprinderi partenere” precum şi fişele de parteneriat aferente. 

☐ Întreprindere legată 
Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, 
Anexa B „Întreprinderi legate” precum şi fişele de legătură aferente. 

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 

Exerciţiul financiar de referinţă2: [Anul fiscal] 
Numărul mediu anual de 

salariaţi 
Cifra de afaceri anuală netă 

(lei) 
Active totale 

(lei) 
[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

                                                      

1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate 
în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 

file:///C:/Users/costacheigabriel/costache/My%20Documents/REGIO/2014-2020/2.1.A-Microintreprinderi/GS-Micro-Draft_3/00075875.htm
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Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat 
modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-
întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). 

☐ Nu 

☐ Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar 
anterior) 

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 

Numele și funcția reprezentantului legal  
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Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate 

 

Se vor ataşa, după caz 

▪ Anexa A „Întreprinderi partenere”, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o 
întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); 

▪ Anexa B „Întreprinderi legate”, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel 
puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). 

 

Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate 

Exerciţiul financiar de referinţă: [Anul fiscal] 

  Numărul mediu 
anual de 
salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(lei) 

Active totale 
(lei) 

1. Datele3 întreprinderii solicitante sau cele 
din situaţiile financiare anuale consolidate 
(se vor introduce datele din Anexa B4 - 
tabelul B1) 

[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

2. Datele cumulate în mod proporţional ale 
tuturor întreprinderilor partenere, dacă 
este cazul (se vor introduce datele din 
secţiunea A – tabel A) 

[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate (dacă există) - dacă 
nu au fost deja incluse prin consolidare la 
pct. 1 din acest tabel (se vor introduce 
datele din Anexa B - tabelul B2) 

[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

TOTAL: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse în tabelul din secţiunea III "Date 
utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" a Declaraţiei. 

                                                      

3Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate 

în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 

4 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale 

şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii 
ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. 
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Anexa A.  
Întreprinderi partenere  

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă 
pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere 
parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile 
financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de 
parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 

 
Tabel A 

Întreprinderea parteneră  

(denumire, adresă, CUI) 

Numărul mediu 
anual de 
salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(lei) 

Active totale 
(lei) 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

TOTAL: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

 

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de 
parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau 
indirect parteneră. 

Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru 
întreprinderile partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). 

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii 
partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt 
legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în 
situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi 
"fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în 
situaţiile financiare anuale consolidate. 
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Fişa de parteneriat 

 

1. Date de identificare a întreprinderii partenere 

Denumirea întreprinderii: [Denumirea solicitantului] 

Adresa sediului social: [Adresa] 

Codul de identificare fiscală: [CIF] 

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent: 
[Numele și prenumele complete] 

 

2. Date referitoare la întreprinderea parteneră 

Exerciţiul financiar de referinţă: [Anul fiscal] 

  
Numărul mediu 

anual de salariaţi5 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(lei) 

Active totale 
(lei) 

TOTAL: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, 
dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate 
de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor 
legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este 
necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă 
incluse prin consolidare. 

 

3. Calculul proporţional 

a) Indicaţi exact proporţia deţinută6 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea 
legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea 
parteneră la care se referă această fişă: [00,00]  % 

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă 
această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) : 
[00,00]  % 

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea 
celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în 
tabelul de la pct. 2 de mai sus. 

 
Tabelul de parteneriat 

Procent: [00,00]  % Numărul mediu Cifra de afaceri Active totale 

                                                      

5 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face 
prin cumularea datelor de la întreprinderile legate 

6 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta 
trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 
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anual de salariaţi anuală netă 
(lei) 

(lei) 

Valoare rezultată în urma aplicării celui 
mai mare procent la datele introduse în 
tabelul de la pct. 2 

[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Aceste date se vor introduce în Tabelul A din Anexa A. 
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Anexa B.  
Întreprinderi legate  

 

A) Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii solicitante 

☐ Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în 
situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (se va completa tabelul B1). 

☐ Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/ 
întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (se va 
completa tabelul B2). 

NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile 
financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea 
se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a 
acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja 
inclusă prin consolidare. 

 

B) Metode de calcul pe fiecare caz 

Cazul 1 – Situaţiile consolidate reprezintă baza de calcul. 

  Numărul mediu 
anual de 
salariaţi7 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(lei) 

Active totale 
(lei) 

Total:  [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul "Calculul 
pentru întreprinderile partenere sau legate" 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare 

Întreprinderea legată 
(denumire) 

Adresa sediului social 
Cod unic de 
înregistrare 

Numele şi prenumele 
preşedintelui consiliului de 

administraţie, director 
general sau echivalent 

[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în 
situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii 
solicitante. Datele aferente acestora precum şi o "fişă de parteneriat" vor fi adăugate în Anexa A. 

 

                                                      

7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, 
calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
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Cazul 2 - Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), 
se va completa o "fişă de legătură" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale 
tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. 

Tabelul B2 

Întreprinderea: 
Numărul mediu 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(lei) 

Active totale 
(lei) 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Total: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

NOTĂ: Ataşaţi câte o "fişă de legătură " pentru fiecare întreprindere de mai sus. 

Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru 
întreprinderile partenere sau legate" (privind întreprinderile legate) 
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Fişa de legătură  

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale 
consolidate) 

 

1. Date de identificare a întreprinderii partenere 

Denumirea întreprinderii: [Denumirea solicitantului] 

Adresa sediului social: [Adresa] 

Codul de identificare fiscală: [CIF] 

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent: 
[Numele și prenumele complete] 

 

2. Date referitoare la întreprinderea legată 

Exerciţiul financiar de referinţă: [Anul fiscal] 

  
Numărul mediu 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(lei) 

Active totale 
(lei) 

Total: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din Anexa B. 

 

NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile 
financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se 
adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii 
legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile 
financiare anuale consolidate. 

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu 
întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în 
Anexa A. 
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Încadrarea în categoriile IMM 
 
Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în 
completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (Declarația IMM). 
Acestea se bazează pe: 

- Prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția IMM-urilor 

- Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor (Comisia Europeană, 2015) 

- Jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește definiția IMM-urilor, conform 

Recomandării CE nr. 361/2003  

ATENȚIE!  
- Responsabilitatea privind informațiile cuprinse în Declarație, precum și respectarea normelor 

legale în vigoare privind încadrarea în categoriile IMM, îi revine în exclusivitate solicitantului/ 

declarantului. 

- Verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate privind încadrarea solicitantului în categoriile 

IMM se va realiza, de către OIPOR/AMPOR, în baza Declarației IMM complete și conforme, 

precum și a unei analize efectuate în etapa precontractuală (înainte de semnarea 

contractului de finanțare).  Analiza respectivă vizează verificarea încadrării solicitantului în 

categoria IMM la data depunerii cererii de finanțare și respectiv în etapa precontractuală. 

Verificarea vizează inclusiv stabilirea încadrării în categoria IMM luând în considerare 

modificările asupra încadrării în categoria IMM prin depășirea plafonelor stabilite pentru 

încadrarea în categoria IMM  în 2 exerciții financiare consecutive și respectiv prin raportare la 

momentele de verificare (2 exerciții financiare înainte anul în care a fost depusă cererea de 

finanțare și 2 exerciții financiare înainte de anul în care se contractează proiectul). 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria IMM, atât la data solicitării finanțării (i.e. data 

depunerii cererii de finanțare) cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului 

de finanțare). 

Pasul 1 - Clasificarea întreprinderii ca autonomă, parteneră, legată 
 
Observații: 
- Identificarea relațiilor de parteneriat și/sau legătură ale lui A cu alte întreprinderi, se face prin 

raportare la prevederile legale în vigoare, prin raportare la 2 exerciții financiare consecutive 

anterior anului în care este semnată declarația privind încadrarea în categoria IMM, luând în 

considerare inclusiv prevederile ghidului specific cu privire la modificarea categoriei de IMM pe 

parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare. Cu toate acestea, datele privind 

numărul mediu de salariați, activele totale, cifra de afaceri sunt cele raportate în situaţiile 

financiare aferente exerciţiului financiar precedent anului în care se completează declarația 

privind încadrarea în categoria IMM. În cazul în care situațiile financiare respective nu sunt 

înregistrate la organele fiscale competente se vor lua în calcul  situațiile financiare aprobate de 

adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. 
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- Nu este relevant locul de înregistrare (naționalitatea) întreprinderilor analizate 

 
A (solicitantul) este întreprindere autonomă, dacă  

- A nu deține participații (părți sociale, acțiuni) în capitalul social al niciunei alte 

întreprinderi și nicio altă întreprindere nu deține participații în capitalul social al lui A 

sau 

- A deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre 

acestea este mai mare) în alte întreprinderi sau alte întreprinderi nu deţin mai mult 

de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii A 

sau 

- A nu este clasificată ca întreprindere legată sau parteneră 

Pragul de 25% poate fi atins sau depăşit (dar să nu fie mai mare de 50%) de către următoarele 
categorii de investitori, cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, individual sau în comun, de A:  

a) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de 

persoane fizice care realizează, conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare din 

activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care investesc fonduri proprii în 

societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi 

întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;  

b) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;  

c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;  

d) autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv consilii locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro şi 

cu o populaţie mai mică de 5.000 de locuitori.  

Dacă pragul de 50% este depășit de către categoriile de investitori de mai sus, A nu se mai încadrează 
în categoria IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare) 

 

A este întreprindere parteneră cu alte întreprinderi, dacă 
- A deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau 

mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (dar 

nu mai mult de 50%) sau altă întreprindere deţine, individual sau în comun cu una ori 

mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din 

drepturile de vot ale lui A (dar nu mai mult de 50%).  

Relațiile directe dintre A și parteneri pot fi considerate relații de nivel 1. 
Se vor analiza inclusiv eventualele relații dintre partenerii lui A și alte întreprinderi (relații de nivel 2). 
Dintre acestea: 

i. Întreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, trebuie 

luate în considerare la calcularea datelor lui A. 

ii. Întreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor 

mai fi luate în considerare la calcularea datelor lui A. 
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A nu este IMM (i.e. X este considerată întreprindere mare) dacă cel puţin 25% din capitalul social ori 
din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una 
sau mai multe organisme ori colectivităţi publice (cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 
4^2 din Lege) 
 
 
A este întreprindere legată cu alte întreprinderi, dacă  

- Între A și alte întreprinderi există oricare dintre următoarele raporturi: 

i. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale 

asociaţilor celeilalte întreprinderi; 

ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor 

consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte 

întreprinderi; 

iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra 

celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această 

întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; 

iv. o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine 

singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, 

majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii 

respective.  

sau 

- Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin 

intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii 

prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2 din Lege. 

sau 

- Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin 

intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează 

de comun acord, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe 

aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente  

i. Persoane fizice 

Noțiunea de ”persoană fizică”, în contextul acestei definiții, include persoana 

fizică ce are calitate de asociat, acționar, administrator.  

ii. Grup de persoane fizice care acționează de comun acord 

În sensul art. 3.3 din Anexa la Recomandarea CE nr. 361, se consideră că 

”acționează de comun acord” acele persoane fizice care colaborează pentru 

a influența deciziile comerciale ale întreprinderilor analizate, și care exclud 

considerarea întreprinderilor în cauză ca fiind independente una față de 

cealaltă, din punct de vedere economic.  

Îndeplinirea acestei condiții nu este în mod necesar subordonată existenței 

unor relații contractuale între aceste persoane și nici chiar constatării 

intenției lor de a eluda definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor 

mici sau mijlocii în sensul Recomandării CE. 
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Existența unor legături de familie între persoanele fizice analizate este 

considerată suficientă pentru a determina că acestea acționează de comun 

acord1. 

iii. Piață relevantă, piețe adiacente 

Piața relevantă în cadrul căreia trebuie analizate legăturile dintre 

întreprinderi se determină prin combinarea pieței produsului și pieței 

geografice2: 

1. Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele și/sau 

serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau 

substituibile, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilizării căreia 

acestea îi sunt destinate 

2. Piața geografică relevantă cuprinde zona în care întreprinderile 

respective sunt implicate în oferta și cererea de produse sau servicii 

în cauză, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene 

și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate, deoarece 

condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în respectivele 

zone. 

Piețele adiacente reprezintă piețele situate imediat în amonte sau în aval 

față de piața releventă, respectiv piețele pe care bunurile sau serviciile sunt 

complementare sau aparțin unei game de bunuri/ servicii ce sunt, de regulă, 

achiziționate de aceiași clienți, pentru același uz.  

Exemple în care două întreprinderi A și B sunt considerate ca acționând pe 

piețe adiacente: 

a. A este autoritate contractantă/ contractor față de B 

b. A utilizează serviciile/ produsele lui B în desfășurarea 

propriei activități 

c. A face reclamă serviciilor/ produselor lui B 

d. A predă lui B active fixe, spre utilizare 

e. A închiriază lui B bunuri imobiliare 

f. A și B au clienți comuni 

g. Produsele lui A și B sunt distribuite prin aceleași rețele de 

distribuție sau prin rețele similare 

h. A și B acționează pe niveluri complementare ale lanțului de 

producție 

Prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun 
acord pot fi stabilite doar relații de legătură între întreprinderi, nu și de parteneriat. 
 

                                                           
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0110:ro:HTML (HaTeFo GmbH v 

Finanzamt Haldensleben, C‑110/13)  
2 Conform definiției pieței relevante în contextul controlul comunitar al concentrărilor economice 
(Comunicarea CE nr. 97/C 372/03 privind definirea pieței relevante în sensul dreptului comunitar al 
concurenței)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0110:ro:HTML
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A nu este IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare) dacă cel puţin 25% din capitalul social ori 
din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una 
sau mai multe organisme ori colectivităţi publice (cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 
4^2 din Lege)  
 
Se vor analiza inclusiv eventualele relații dintre întreprinderile legate cu A și alte întreprinderi: 

i. Întreprinderile partenere cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din 

aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A (relații de nivel 2). 

ii. Întreprinderile legate cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, 

trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A, indiferent de nivel. 

Dacă A este legată cu B, care este legată cu B, care este legată cu D șamd, vor 

fi luate în calcul toate aceste întreprinderi. 

Pasul 2 - Calculul datelor întreprinderii A 
a. Dacă A este autonomă, se vor lua în calcul doar datele lui A - numărul mediu anual de 

salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale, raportate în situaţiile financiare 

aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor 

sau asociaţilor 

b. Dacă A este parteneră cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, datele tuturor 

întreprinderilor partenere (inclusiv a celor legate cu întreprinderile partenere ale lui A), 

proporţional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel 

mai ridicat dintre aceste procente).  

c. Dacă A este legată cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, 100% din datele 

tuturor întreprinderilor legate direct și indirect 

Pasul 3 - Încadrarea lui A într-una din categoriile IMM 
 
În baza datelor calculate la pasul 2, se verifică încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM, 
respectiv: 

a) microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 

b) întreprinderi mici - au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; 

c) întreprinderi mijlocii - au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc 

echivalentul în lei a 43 milioane euro. 

Respectarea pragului referitor la numărul mediu anual de salariați este obligatorie. În plus, cel puțin 
unul din indicatorii financiari (cifra de afaceri anuală netă și activele totale) trebuie să se încadreze în 
pragul aferent categoriei IMM aplicabile. 
 
Dacă, la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele 
de mai sus, aceasta nu îşi va pierde calitatea de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie 
decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive. Regula 
celor 2 exerciţii financiare consecutive se aplică atât la depășirea pragurilor cât și la scăderea sub 
pragurile aferente unei categorii. 
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Exemple privind aplicarea regulii celor 2 exerciţii financiare consecutive 

Presupunând că, din datele lui A la finalul exercițiilor financiare 2015, 2014, 2013, 

aceasta s-ar încadra într-una din categoriile IMM (micro sau mică, în exemplele de mai 

jos), aplicând regula celor 2 exerciții financiare consecutive, A va fi încadrat în categoria 

specificată în ultima coloană. 

 

Exemplul 
nr. 

2015 2014 2013 Categoria 

1 Micro Mică Mică Mică 

2 Micro Micro Mică Micro 

3 Micro Micro Micro Micro 

4 Micro Mică Micro Micro 

5 Mică Micro Micro Micro 

6 Mică Mică Micro Mică 

7 Mică Micro Mică Mică 

8 Mică Mică Mică Mică 

 

exemplele de mai sus, prin ”datele lui A” se înțeleg inclusiv datele tuturor întreprinderilor 

partenere și legate, după caz. 

 

În cazul în care, din istoricul lui A, nu se pot identifica 2 exerciții financiare cu încadrarea 

în aceeași categorie (i.e. de la înființare, datele lui A au fluctuat, de la an la an, sub și 

peste plafonul aferent unei anumite categorii), atunci A va fi încadrată în categoria IMM 

aferentă primului exercițiu financiar de la înființare. 

 

Statutul de IMM se pierde numai în cazul depășirii plafoanelor stabilite pentru încadrarea 

în categoriile de IMM timp de două exerciții financiare consecutive.  

 

Excepție! Regula celor 2 exerciții financiare consecutive nu se aplică dacă se modificări 

structura acționariatului, dacă întreprinderea fuzionează cu un grup mai mare sau este 

achiziționată de un astfel de grup, caz în care IMM-ul își pierde automat statutul la data 

tranzacției. Modificările respective nu au, de regulă, caracter temporar și nu sunt supuse 

efectelor de volatilitate (i.e. nu sunt conjucturale). 

 

Modificările conjucturale de acționariat în vederea încadrării în categoria de IMM pentru 

a se demonstra eligibilitatea solicitantului în cadrul apelului de proiecte vor fi analizate 

inclusiv prin raportare la regula celor două exerciții financiare consecutive anterior anului 

în care a fost depusă cererea de finanțare. O modificare de acționariat înainte de 

depunerea cererii de finanțare, poate crea premisele unei suspiciuni rezonabile privind 

crearea unor condiții artificiale în vederea obținerii finanțării în cadrul apelului de 

proiecte. În acest caz, solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze cu documente 

doveditoare că modificarea acționariatului nu este conjuncturală. 
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Exemple 
 
 
EXEMPLUL 1 
Întreprinderi legate  
 
Total A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din D 
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EXEMPLUL 2 
Întreprinderi partenere 
 
Total A = 100 % din A + 25 % din B + 33 % din C + 49 % din D 
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EXEMPLUL 3 
Întreprinderi legate și partenere 
 
Întreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere B printr-o participație de 60 % a 
întreprinderii B în întreprinderea A. 
Dar B are, de asemenea, doi parteneri, întreprinderile C și D, care dețin 32 % și respectiv 25 % din B. 
 
Pentru a calcula datele lui A, trebuie adăugate la datele lui A, în proporție de 100 % datele lui B, la 
care se adaugă, în proporție de 32 % datele lui C și, în proporție de 25 %, datele lui D. 
 
Total A = 100 % din A + 100 % din B + 32 % din C + 25 % din D 
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EXEMPLUL 4 
Întreprinderi legate și partenere 
 
Întreprinderile B și C sunt ambele partenere cu întreprinderea A, deoarece fiecare are o participație 
de 38 % în A. Dar B este, de asemenea, afiliată (i.e. legată) cu D printr-un pachet de acțiuni de 60 %, 
iar C și E sunt parteneri (40 %). 
 
Pentru a calcula datele lui, trebuie adăugate, pe de o parte, 38 % din datele cumulate pentru B și D 
(deoarece B și D sunt legate) și, pe de altă parte, doar 38 % din datele întreprinderii C la datele 
întreprinderii A.  
 
Nu trebuie luate în considerare datele întreprinderii E, deoarece această întreprindere parteneră nu 
este situată imediat în amonte față de întreprinderea A. 
 
Total A = 100 % din A + 38 % din (B + D) + 38 % din C 
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EXEMPLUL 5 
Grup de întreprinderi legate 
 
Întreprinderea A are trei investitori, B, C și D, fiecare deținând 20 % din capitalul sau din drepturile de 
vot ale lui A. Acești investitori sunt ei înșiși afiliați (i.e. legați), formând un grup de întreprinderi 
legate: B deține o participație de 70 % în C, care la rândul său deține o participație de 60 % în D. 
 
Pentru a calcula datele lui A, la prima vedere, întreprinderea A ar trebui să rămână autonomă, 
deoarece fiecare investitor deține mai puțin de 25 % din A.  
Dar, deoarece B, C și D sunt legate, ca grup, ele dețin 60 % din întreprinderea A. Prin urmare, trebuie 
adăugate, în proporție de 100 %, datele lui B, C și D la datele întreprinderii A. 
 
Total A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din D 
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EXEMPLUL 6 
Întreprinderi legate și partenere 
 
Întreprinderea B este partener al întreprinderii A printr-o cotă de 25 %.  
Întreprinderea C este partener al întreprinderii B printr-o cotă de 30 %.  
În plus, întreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere D prin intermediul unei 
participații de 65 %.  
O întreprindere E este partener al întreprinderii D printr-o cotă de 25 %.  
Întreprinderea D are o întreprindere legată, care la rândul său are un partener. 
 
Trebuie să se țină cont de datele proporționale ale tuturor întreprinderilor care sunt partenere ale 
întreprinderii A, precum și ale partenerilor oricărei întreprinderi legate.  
Cu toate acestea, datele unui partener al partenerului întreprinderii A nu sunt luate în considerare. 
 
Total A = 100 % din A + 25 % din B + 100 % din D + 25 % din E + 100 % din F + 25 % din G 
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Declarație  
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 

proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale 

-IMM- 

 

 

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al IMM-ului. După completare, fișierul 
se salvează în format PDF, se semnează  în conformitate cu prevederile ghidului specific și se încarcă în 
MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare] 

 

A. Datele de identificare a persoanei juridice 

Codul de identificare: [CIF] 

Denumirea:  [Denumirea solicitantului] 

Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, E-mail] 

 

B. Datele de identificare a proiectului 

Titlul proiectului: [Titlu] 

Numele programului operațional: Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară: 1 - Promovarea transferului tehnologic 

Prioritatea de investiții 1.1. - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii 
între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special 
promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, 
inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de 
rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 
activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a 
produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general 

Operațiunea C : Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – 
inovării în parteneriat cu ITT 

Nr. apelul de proiecte: POR/2017/1/1.1.C./1 

Data depunerii proiectului: [Data] 

 

C. [Denumirea și statutul juridic al IMM-ului], solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, la [Denumirea Organismului intermediar POR] , din 
Programul Operațional Regional 2014-2020, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, 
declar că sunt: 

☐  persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 

☐  persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 
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D. [Denumirea și statutul juridic al IMM-ului] solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, la [Denumirea Organismului intermediar POR] , în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului 
cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul 
fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/20131. 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectul achiziției 
Scopul achiziției /  

Activitatea prevăzută în cadrul proiectului2 

1. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

2. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

3. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

4. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

5. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

6. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

7. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

8. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

9. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

10. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

 

 

 [Numele și funcția reprezentantului legal al IMM-ului] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L347/320 din 20.12.2013 

2 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare. 
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Declarație  
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 

proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale 

-ITT- 

 

 

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al ITT-ului. După completare, fișierul se 
salvează în format PDF, se semnează  în conformitate cu prevederile ghidului specific și se încarcă în 
MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare] 

 

A. Datele de identificare a persoanei juridice 

Codul de identificare: [CIF] 

Denumirea:  [Denumirea solicitantului] 

Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, E-mail] 

 

B. Datele de identificare a proiectului 

Titlul proiectului: [Titlu] 

Numele programului operațional: Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară: 1 - Promovarea transferului tehnologic 

Prioritatea de investiții 1.1. - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii 
între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special 
promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, 
inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de 
rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 
activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a 
produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general 

Operațiunea C : Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – 
inovării în parteneriat cu ITT 

Nr. apelul de proiecte: POR/2017/1/1.1.C./1 

Data depunerii proiectului: [Data] 

 

C. [Denumirea și statutul juridic al ITT -ului], solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, la [Denumirea Organismului intermediar POR] , din 
Programul Operațional Regional 2014-2020, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, 
declar că sunt: 

☐  persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 
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☐  persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 

 

D. [Denumirea și statutul juridic al ITT-ului] solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, la [Denumirea Organismului intermediar POR] , în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului 
cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul 
fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/20133. 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectul achiziției 
Scopul achiziției /  

Activitatea prevăzută în cadrul proiectului4 

1. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

2. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

3. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

4. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

5. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

6. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

7. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

8. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

9. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

10. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

 

 

 [Numele și funcția reprezentantului legal al ITT-ului] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L347/320 din 20.12.2013 

4 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare. 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic 
Prioritate de investiții 1.1: Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între 
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor 
în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile 
de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de 
validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general 
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1. Firma 

Precizați următoarele informații de identificare a firmei: 
▪ Denumirea firmei; 
▪ Forma de organizare; 
▪ Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare 
▪ Adresa sediului social (principal și secundar), sucursale, filiale (unde este cazul); 
▪ Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului 
▪ Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților, cote de participare deținute 
▪ Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004 

 
Descrieți: 

▪ Istoricul firmei - Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/ serviciilor precum și 
evoluția principalilor indicatori de performanță din ultimii 3 ani: cifră de afaceri/total venituri, rezultat 
al exercițiului, capitalul propriu al acționarilor și numărul de angajați (personalul), indicatorii de 
solvabilitate și de profitabilitate. 

▪ Activitatea curentă/ activitățile curente, dotări actuale (active corporale și necorporale, spații de 
producție, prestare servicii).  

▪ Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza personalului 
angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate. 

▪ Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică sau implementării unor proiecte de 
transfer tehnologic 

▪ Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. 

2. Investiția 

▪ Identificați domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin proiect, descrieți 
experiența firmei în acest domeniu. Se va realiza inclusiv corelarea cu domeniile de specializare 
inteligenta în conformitate cu prevederile ghidului specific aplicabil. 

▪ Justificați necesitatea realizării investiției. Scopul proiectului este implementarea rezultatelor 
cercetărilor din domeniile de specializare inteligentă în domeniile de activitate ale IMM. Se va 
demonstra modalitatea în care acest obiectiv este atins prin activitățile proiectului și dacă investiția 
propusă se încadrează în acest scop. 

▪ Prezentaţi entitatea de inovare şi transfer tehnologic cu care societatea a încheiat contractul în 
vederea realizării proiectului. 

▪ Descrieți locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens: 
- modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției 
- clădirea/spațiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele și echipamentele (suprafețe, 

funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc), inclusiv starea 
utilităților la care are acces imobilul 

- autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea 
investiției 

▪ lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu 
încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv 
neeligibile: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea lucrărilor / 
bunurilor/  serviciilor 

UM Cantitate 
Preţ unitar 
(fără TVA) 

Valoare 
Totală (fără 
TVA) 

Linie 
bugetară 

Eligibil/ 
neeligibil* 

Lucrări de construcții 

             

              

TOTAL       



1.1.C. IMM-uri în parteneriat cu ITT  
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor 

Anexa 1.5 – Planul de afaceri  
 

Page 3 of 12 
 

 Dotări (active corporale) 

              

              

TOTAL       

 Active necorporale  

              

              

TOTAL       

 Servicii 

              

              

              

TOTAL       

(*se va menţiona suma inclusă pe eligibil şi suma inclusă pe neeligibil) 
 

▪ descrieți rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus. Enumerați specificații tehnice, după caz. 
Atenţie achiziţionarea de active necorporale şi de utilaje, instalaţii şi echipamente sunt strict necesare 
pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de 
producţie. 

▪ evidențiați caracterul inovativ al investiției, concretizat prin inovarea de produs (bun sau serviciu) 
și/sau de proces. Descrieți efectele la nivelul producției sau prestării de servicii ca urmare a 
implementării soluției inovative 

▪ prezentaţi toate activităţile/etapele pe care le-a parcurs/le va parcurge societatea în vederea 
implementării proiectului: 

- identificarea soluţiilor optime în vederea dezvoltării afacerii 
- semnarea acordului/contractului cu ITT 
-  selectarea tehnologiei cu potenţial de valorificare prin transfer tehnologic.  
- dezvoltarea experimentală (dacă are personal calificat) şi/sau poate achiziţiona servicii de 

acest tip, astfel  se concretizează rezultate obţinute din activităţi anterioare de cercetare, 
dezvoltare tehnică şi validare tehnică sau din idei brevetate, în scopul obţinerii unor produse 
noi sau pentru realizarea de noi procese (construirea şi testarea prototipurilor pentru 
produse/procese; realizarea şi operarea planurilor  pilot constând în: evaluarea ipotezelor, 
elaborarea de noi formule de producţie, stabilirea de noi specificaţii de producţie, proiectarea 
unor echipemente şi structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucţiunilor de 
operare sau a manualelor pentru procese cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate în scop 
comercial; activităţile necesare producţiei experimentale şi testării  produselor şi proceselor 
(din producţia experimentală) în vederea producţiei pe scară largă, cu condiţia ca aceste 
loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicaţii 
industriale; achiziţionarea de  servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv 
pentru activităţile de dezvoltare experimentală.) 

- realizarea produsului (bun sau serviciu) sau procesului: elaborarea documentaţiei de 
introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare, etc ; pregătirea de 
fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);  
revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcţiune/ operare/ 
aplicare, etc; punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau 
exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot; exploatarea rezultatului cercetării 
/obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; realizarea  de servicii noi/ semnificativ 
îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare  a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ 
metodei inovative); 

- introducerea în circuitul economic a rezultatelor cercetării  
▪ includeți, după caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, 
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electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, 
precum și ale instalațiilor tehnologice; planșe de montaj, cu indicarea geometrilor, dimensiunilor de 
amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj 

▪ detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea proiectului): 
- descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, 

relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza 
▪ detaliați planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției:  

- identificați și justificați necesarul de personal pentru faza de operare a investiției.  
- detaliați cerințele pentru faza de operare a investiției, cu descrierea responsabilităților, 

compentențelor și abilităților necesare.  
Puteți atașa, la planul de afaceri, fișe de post, organigrama întreprinderii etc. 

- Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create); 
- Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, 

rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților din 
graficul Gantt 

▪ Prezentați, dacă este cazul, modul în care investiția propusă prin proiect poate conduce la dezvoltarea 
firmei pe plan international: 

- Valorificarea pe plan international a avantajelor sale specifice, adica acele competente si 
abilitati ce au consacrat-o pe piata interna: avantajul tehnologic, avantaje financiare, avantaje 
de marketing, putere financiara (e.g. exportul  de bunuri si servicii,  operatiunile comerciale 
combinate); 

- Realizarea de aliante şi cooperari (strategii asociate de patrundere pe piata externa); 
cooperari pe baze contractuale (licentierea, franciza, subcontractarea, coproductia in 
intreprinderi separate, contractul de management etc); aliantele strategice sub forma 
consortiilor pentru construirea de obiective in comun, pentru livrari la cheie sau alte tipuri de 
aliante. 

- Implantarea în ţările terţe – valorificarea avantajelor de localizare în strainatate, firma 
dezvoltandu-si capacitatile comerciale si de productie pe pietele locale si straine si 
adaptandu-si strategia si modul de operare in functie de specificul acestor piete. 

3. Produsul /serviciul 

Descrieți în detaliu produsul/ serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizării investiției propuse în proiect: 
▪ Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design, capacități), tehnologia 

utilizată în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forța de muncă, patente etc).  
▪ Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele și echipamentele 

necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienți. 
▪ Prezentați, unde este aplicabil, modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în 

producerea/menținerea/dezvoltarea produsului/serviciului. 
 

Atenție ! 
Achiziționarea exclusivă de echipamente performante/de ultimă generație nu demonstrează implementarea 

rezultatelor cercetărilor din domeniile de specializare inteligentă în domeniile de activitate ale IMM. 

 

4. Strategia de marketing 

Identificați piața țintă: 

▪ Descrieți segmentul de piață/ grupul țintă căruia se adresează serviciul/ produsul rezultat în urma 
investiției 

▪ Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe orizontul de operare al 
obiectivului); Identificați aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului 
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▪ Analizați stadiul actual al pieţei – nevoi şi tendinţe 
▪ Analizați potențialul de creştere a pieţei 
▪ Descrieți factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență directă asupra 

dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat 
▪ Identificați clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern), volumul 

vâzărilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la elaborarea previziunilor 
financiare). Analiza necesităților clienților existenți și potențiali 

▪ Analiza mediului concurențial care va cuprinde: Principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă, punctele 
tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi 
indirecţi); poziționarea în mediul concurențial (dacă este cazul) prin listarea amenințărilor provenite 
de la noii veniți, de la produsele de substituție, din partea concurenților, explicarea puterii de 
negociere a furnizorilor și clienților, bariere de intrare (brevete, mărci private, tehnologii etc.). Se va 
specifica tipul de cercetare folosit: investigarea surselor statistice și/sau colectarea informațiilor prin 
cercetare directă. 

▪ Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidențiază calitățile, beneficiile și 
avantajele noilor activități/produse /procese/servicii ce vor rezulta în urma implementării proiectului 
pentru care se solicită finanțare, fată de cel al competitorilor) 

 

Descrieți obiectivele generale de marketing 

▪ acestea derivă din obiectivele generale ale entității, prin ele urmărindu-se păstrarea echilibrului între 
produse și piețe în general (de exemplu : vânzarea produselor existente, comercializarea unor produse 
existente pe segmente noi de piață și dezvoltarea de produse noi pe segmente de piață noi), și, în 
particular, pot fi și obiective legate de aspecte ce țin de promovare, resurse umane, prețuri etc. 
Obiectivele trebuie să fie corelate cu rezultatele analizei situației existente și trebuie să îndeplinească 
modelul SMART: Specific; Măsurabil; Realizabil; Realist, pe o anumită perioadă de Timp 

 

Descrieți strategia (strategiile) de marketing (căile de urmat pentru atingerea obiectivelor de marketing) 

▪ în cadrul planului de marketing pot fi strategii de piață și strategii corespunzătoare fiecărui element al 
mix-ului de marketing (produs, preț, distribuție și promovare).  

▪ Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mix-ului de marketing, și 
anume: 

- strategia de produs (se va descrie produsul/serviciul, menționându-se caracteristicile și 
avantajele pe care le oferă clienților); 

- strategia sau politica de preț (se vor analiza următoarele elemente de determinare a prețului: 
costurile implicate, aprecierile clienților față de produsul/serviciul oferit, prețurile practicate 
de către competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul oferit); 

- strategia de vânzări și distribuție (metode de vânzare și canale de distribuție); 
- strategia de promovare și relații publice (se va urmări efectul dorit în promovare, costurile pe 

care le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-media ce vor fi utilizate 
și analiza rezultatelor promovării); 

 

Descrieți planul de acțiune și bugetul aferent strategiei de marketing 

▪ Enumerați și descrieți activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing și 
implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificați necesitatea realizării acestor activități și 
descrieți contribuția fiecăreia la atingerea obiectivelor de marketing. 

▪ Realizați calendarul activităților propuse, pe luni 
▪ Identificați departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecărei activități 
▪ Elaborați bugetul planului de acțiune (modelul recomandat în tabelul de mai jos include o serie de 

activități, cu titlu de exemple).  
▪ Justificați costurile estimate pentru fiecare activitate și lună din calendarul de realizare a activităților.  

 

Nr. 
Crt. 

Activitate Luna 1 Luna 2 … Luna n 

1 Cercetare de piață     
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2 

Comunicare 
Redactare comunicate de presă 
Redactare materiale publicitare 
Website, creare și întreținere 

    

3 Organizare evenimente     

4. 
Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, 
organizate în  străinătate 

    

…      

Total     

 

Identificați riscurile ce pot apărea în realizarea planului de acțiune în condițiile descrise mai sus sau în atingerea 
obiectivelor 

▪ Apreciați impactul pe care fiecare risc identificat îl poate avea asupra realizării planului (e.g. 
imposibilitatea realizării unei anumite activități, depășirea bugetului alocat unei anumite activități, 
imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv) 

▪ Identificați măsuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care îl poate avea fiecare 
risc 

5. Analiza și previziunea financiară 

Analiza și previziunea financiară a investiției cuprinde următoarele seturi de date și analize: 
1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă 
2. Analiza financiară a investiției 

 
O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în macheta standard în format foaie de lucru (worksheet 
Excel) atașată la modelul planului de afaceri (Analiza și previziunea financiară). Toate valorile se introduc în lei. 
Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației). 
Datele se introduc numai în celulele marcate cu gri. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la 
respingerea cererii de finanțare. 
Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare  este de 10 ani. 
 
Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după cum se 
specifică. 
 
 

1. Analiza întreprinderii solicitante 
Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei întreprinderii solicitante: 

- 1.A-Bilant (coloanele B-D): Completați cu informații din bilanțul aferent ultimelor trei exercitii 
financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).  

- 1.B-ContPP (coloanele B-D): Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent 
ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).  

- 1.C-Analiza_fin_extinsa (coloanele B-D) – foaie de lucru intermediară. Datele și indicatorii se 
calculeaza în mod automat in baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B. Aceste 
date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-Analiza_fin_indicatori 

- 1.D-Analiza_fin_indicatori (coloanele B-D): Completarea datelor se face în mod automat, în 
baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B, precum și a analizei financiare extinse 
(foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula și interpreta indicatori de echilibru 
financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate și de gestiune, rate de 
lichiditate, solvabilitate, îndatorare.  

- 1.E-Întreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în 
categoria întreprinderilor în dificultate. Pentru situația 1 de încadrare în categoria 
întreprinderilor în dificultate, completarea datelor se face în mod automat, în baza 
informațiilor introduse în foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situații (pct. 2 și 3 din foaia de lucru) 
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fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere. 
 
 

2. Bugetul proiectului și planul investițional 
Este necesară detalierea următoarelor aspecte în această secțiune a planului de afaceri: 

- 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 2 surse verificabile). Anexați orice documente justificative 
care sunt de natură să fundamenteze bugetul proiectului și costurile de investiție 

- Justificați valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în contextul 
investiției. 

- Furnizați detalii în legătură cu planul de finanțare a investiției, respectiv sursele de finanțare a 
costurilor investiționale 

 
 

3. Analiza financiară a întreprinderii în urma realizării investiției 
Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei financiare a investiției 
(indicatorii de rentabilitatea și sustenabilitatea): 

- 1.A-Bilant (coloanele E-N): Completați cu proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a 
intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
          

- 1.B-ContPP (coloanele E-N): Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere 
previzionat la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada 
de implementare si operare a investitiei       

- 1.C-Analiza_fin_extinsa (coloanele E-N) – foaie de lucru intermediară. Datele și indicatorii se 
calculeaza în mod automat in baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B. Aceste 
date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-Analiza_fin_indicatori 

- 1.D-Analiza_fin_indicatori (coloanele E-N): Completarea datelor se face în mod automat, în 
baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B, precum și a analizei financiare extinse 
(foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula și interpreta indicatori de echilibru 
financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate și de gestiune, rate de 
lichiditate, solvabilitate, îndatorare.  

 
Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor aspecte în 
această secțiune a planului de afaceri: 

- Detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Corelaţi informaţiile din această 
proiecţie financiară cu cele menţionate în restul planului de afaceri. 

 
- In proiecția veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile societății, respectiv 

rezultatele concrete din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de 
activitatea firmei conform obiectului sau de activitate, rezultatul din exploatare reflectand 
rentabilitatea activitatii de baza  a societatii si indirect, eficienta deciziilor manageriale luate. 
Completați tabelul de mai jos (model orientativ) în scopul justificării proiecțiilor veniturilor 
din exploatare. Acestea trebuie să fie corecte, realiste, justificate prin analiza pieței. In ceea 
ce privește modalitatea stabilirii prețurilor sau tarifelor se vor face considerații asupra 
ipotezelor conform cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de plată” a 
utilizatorilor în condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe respectiva piață. 

 
 
Completați cu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societății (după caz): 
 

1. Cifra de afaceri 

Denumire 

AN 1 AN 2 

UM 
Preț 
unit

Cantit
ate 

Cantit
ate 

Valoar
e 

U
M 

Preț 
unit

Cantit
ate 

Cantit
ate 

Valoar
e 
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ar 
(lei) 

estima
tă, 
lunar 

estima
tă, AN 
1 (lei) 

estima
tă, AN 
1 (lei) 

ar 
(lei) 

estima
tă, 
lunar 

estima
tă, AN 
2 (lei) 

estima
tă, AN 
2 (lei) 

701. Venituri din vânzarea 
produselor finite, 
produselor agricole şi a 
activelor biologice de 
natura stocurilor  
 

          

- Produs 1           

- Produs 
… 

          

702. Venituri din vânzarea 
semifabricatelor  

 

          

- Produs 1           

- Produs 
… 

          

703. Venituri din vânzarea 
produselor reziduale  

 

          

- Produs 1           

- Produs 
… 

          

704. Venituri din servicii 
prestate 

          

- Serviciu 
1 

          

- Serviciu
… 

          

705. Venituri din studii şi 
cercetări 
 

          

- Studiu/c
ercetare 
1 

          

- Studiu/c
ercetare 
.. 

          

706. Venituri din 
redevențe, locații de 
gestiune şi chirii  

          

…           

…           

708. Venituri din activități 
diverse  

          

…           

…           

707. Venituri din vânzarea 
mărfurilor 

          

…           

…           

709. Reduceri comerciale 
acordate 
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…           

...           

766. Venituri din dobânzi           

…..           

7411. Venituri din 
subvenții de exploatare 
aferente cifrei de afaceri 

 

          

…           

Denumire 

AN 3 … AN n 

UM 

Preț 
unit
ar 
(lei) 

Cantit
ate 
estima
tă, 
lunar 

Cantit
ate 
estima
tă, AN 
1 (lei) 

Valoar
e 
estima
tă, AN 
1 (lei) 

U
M 

Preț 
unit
ar 
(lei) 

Cantit
ate 
estima
tă, 
lunar 

Cantit
ate 
estima
tă, AN 
n (lei) 

Valoar
e 
estima
tă, AN 
n (lei) 

           

           

           

 
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile 

aferente costurilor stocurilor de produse, veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de 
execuție 

3. Venituri din producția de imobilizări.Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din producția de 
imobilizări necorporale, veniturile din producția de imobilizări corporale, veniturile din producția 
de investiții imobiliare 

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din 
reevaluarea imobilizărilor corporale. 

5. Venituri din producția de investiții imobiliare. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile din 
producția de investiții imobiliare. 

6. Venituri din subvenții de exploatare. Se vor detalia (dacă este cazul) veniturile  din subvenții de 
exploatare pentru materii prime şi materiale; veniturile din subvenții de exploatare pentru alte 
cheltuieli externe ; veniturile din subvenții de exploatare pentru plata personalului;  veniturile din 
subvenții de exploatare pentru asigurări şi protecție socială; veniturile din subvenții de exploatare 
pentru alte cheltuieli de exploatare ; veniturile din subvenții de exploatare aferente altor venituri 

7.  Alte venituri din exploatare.  Se vor detalia (dacă este cazul) alte venituri din exploatare. 

 

 

Proiecția cheltuielilor societății (întreaga activitate) 
Completați cu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente întregii activității (după caz): 
 

AN 1 

Denumire 
cheltuială 

Costuri 
UM/ 
Consum/ 
Cantitate 

Pret unitar 
lei 

Valoare medie 
lunara 

Valoare medie 
anuala 

Cheltuieli cu 
materiile prime si 
cu materiale 
consumabile 

Materii prime: 
....  
..... 

    

Materiale 
consumabile 
…. 
…. 

    

Alte cheltuieli cu Materialele de     



1.1.C. IMM-uri în parteneriat cu ITT  
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor 

Anexa 1.5 – Planul de afaceri  
 

Page 10 of 12 
 

materiale (inclusiv 
cheltuieli cu 
prestații externe) 

natura obiectelor de 
inventar 
……. 

Materialele 
nestocate 
…. 

    

Cheltuieli privind 
activele biologice de 
natura stocurilor 

    

Cheltuieli privind 
ambalajele 
……….. 

    

Energie electrică     

Gaz      

Apă      

…….     

Cheltuieli privind 
mărfurile 

……..     

Reduceri 
comerciale primite 

…….     

 ……..     

Alte cheltuieli de 
exploatare 

Cheltuieli cu 
întreținerea şi 
reparațiile 

    

Cheltuieli cu 
redevențele, locațiile 
de gestiune şi chiriile 

    

Cheltuieli cu primele 
de asigurare 

    

Cheltuieli cu studiile 
şi cercetările 

    

Cheltuieli cu 
pregătirea 
personalului 

    

Cheltuieli cu 
colaboratorii 

    

Cheltuieli privind 
comisioanele şi 
onorariile  

    

Cheltuieli de 
protocol, reclamă şi 
publicitate 

    

Cheltuieli cu 
transportul de 
bunuri şi personal 

    

Cheltuieli cu 
deplasări, detaşări şi 
transferări 

    

Cheltuieli poştale şi 
taxe de 
telecomunicații 

    

Cheltuieli cu 
serviciile bancare şi 
asimilate 
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Alte cheltuieli cu 
serviciile executate 
de terți 

    

 
  
 

Cheltuieli cu personalul 

Personalul societății 

AN 1 AN 2 

Nr. 
Salariu 
net/lună 

Salariu 
brut/lună 

Cheltuieli cu 
asigurările și 
protecția 
socială 

Nr. 
Salariu 
net/lună 

Salariu 
brut/lună 

Cheltuieli cu 
asigurările și 
protecția 
socială 

         

         

         

         

         

         

Personalul societății 

AN 3 AN N 

Nr. 
Salariu 
net/lună 

Salariu 
brut/lună 

Cheltuieli cu 
asigurările și 
protecția 
socială 

Nr. 
Salariu 
net/lună 

Salariu 
brut/lună 

Cheltuieli cu 
asigurările și 
protecția 
socială 

         

         

         

         

         

         

 

 

Împrumuturi şi datorii asimilate     

 
  

AN 1 AN2  AN3 AN N 

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din 
care:   

0 0 0 0 

      Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 

      Rate la alte credite pe termen mediu si lung, 
leasinguri, alte datorii financ. 

0 0 0 0 

Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 

Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 

     La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 

     La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, 
alte datorii financiare 

0 0 0 0 

     La credite pe termen scurt 0 0 0 0 

 

- Subventiile nu se inregistreaza direct in conturile de capital si rezerve.  Subventiile se 
inregistreaza ca subventii pentru investitii și se recunosc în bilanț ca venit amânat. Venitul 
amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu 
amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. 

- În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente 
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veniturilor. Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora 
principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să 
achiziţioneze active imobilizate. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, 
altele decât cele pentru active. 

- Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează 
în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 
475 "Subvenţii pentru investiţii"). Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de 
profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori 
cedarea activelor. 

- Pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanţate din subvenţii cu veniturile aferente se 
procedează astfel: 

-     a) din punctul de vedere al contului de profit şi pierdere: 
-     - în cursul fiecărei luni se evidenţiază cheltuielile după natura lor; 
-     - la sfârşitul lunii se evidenţiază la venituri subvenţiile corespunzătoare cheltuielilor 

efectuate; 
-     b) din punctul de vedere al bilanţului: 
-     - creanţa din subvenţii se recunoaşte în corespondenţă cu veniturile din subvenţii, dacă au 

fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenţii, sau pe seama veniturilor amânate, 
dacă aceste cheltuieli nu au fost efectuate încă; 

-     - periodic, odată cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe 
baza altor documente prin care se stabilesc şi se aprobă sumele cuvenite, se procedează la 
regularizarea sumelor înregistrate drept creanţă din subvenţii. 

- Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor 
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze. În 
cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost 
încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente. 

- Subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în 
aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele 
amortizabile sunt recunoscute, de regulă, în contul de profit şi pierdere pe parcursul 
perioadelor şi în proporţia în care amortizarea acelor active este recunoscută. 

 

6. Anexe  

Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de vedere 
din planul dvs. de afaceri. 
 



1A - Bilanțul

N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.Active imobilizate

I.Imobilizari necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.Imobilizari corporale

1.  Terenuri şi amenajări de 

terenuri

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Construcții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Instalații tehnice şi mijloace de 

transport

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Mobilier, aparatură birotică, 

echipamente de protecție a 

valorilor umane şi materiale şi 

alte active corporale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Investiții imobiliare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.Active corporale de explorare şi 

evaluare a resurselor minerale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.Active biologice productive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Instalații tehnice şi mijloace de 

transport în curs de 

aprovizionare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Mobilier, aparatură birotică, 

echipamente de protecție a 

valorilor umane şi materiale şi 

alte active corporale în curs de 

aprovizionare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.Active biologice productive în 

curs de aprovizionare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Completați cu informatii din Bilanțul aferent ultimelor trei exercitii 

financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă anul fiscal 

anterior depunerii cererii de finanțare. 

Implementare si operare

Proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si 

operare a investitiei
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11.Imobilizări corporale în curs 

de execuție

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.Investiții imobiliare în curs de 

execuție

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.Avansuri acordate pentru 

imobilizări corporale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. Amortizări privind 

imobilizările corporale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15. Ajustări pentru deprecierea 

imobilizărilor corporale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16. Ajustări pentru deprecierea 

imobilizărilor corporale în curs de 

execuție 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17. Ajustări pentru deprecierea 

investițiilor imobiliare în curs de 

execuție

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Imobilizari corporale - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III.Imobilizari financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Active imobilizate - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B.Active circulante

I.Stocuri:

1. Materii prime si materiale 

consumabile

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Productia in curs de executie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Produse finite si marfuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Avansuri pentru cumparari 

stocuri

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stocuri - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.Creante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III.Investitii  pe termen scurt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.Casa si conturi la banci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Active circulante - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.Cheltuieli in avans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Sume de reluat într-o perioadă 

de până la un an

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Sume de reluat într-o perioadă 

mai mare de un an

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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D.Datorii: sumele care trebuie 

platite intr-o perioada de pana 

la un an

1.  Împrumuturi din emisiunea de 

obligatiuni, prezentându-se 

separat împrumuturile din 

emisiunea de obligatiuni 

convertibile

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Sume datorate institutiilor de 

credit

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Avansuri încasate în contul 

comenzilor

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Sume datorate entitatilor 

afiliate

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Sume datorate entitatilor de 

care compania este legata în 

virtutea intereselor de 

participare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Alte datorii, inclusiv datoriile 

fiscale si datoriile privind 

asigurarile sociale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Datorii: sumele care trebuie 

platite intr-o perioada de pana 

la un an

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E.Active circulante nete/datorii 

curente nete

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F.Total active minus datorii 

curente

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.Datorii: sumele care trebuie 

platite intr-o perioada mai mare 

de un an

1. Împrumuturi din emisiuni de 

obligațiuni

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Credite bancare pe termen 

lung

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____



3. Avansuri încasate în contul 

comenzilor

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Sume datorate entitatilor 

afiliate 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Sume datorate entitatilor de 

care compania este legata în 

virtutea intereselor de 

participare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Alte datorii, inclusiv datoriile 

fiscale si datoriile privind 

asigurarile sociale 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada mai mare de un an - 

total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H.Provizioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I.Venituri in avans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Subvenţii pentru investiţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă 

de până la un an

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă 

mai mare de un an

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Venituri înregistrate în avans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume de reluat intr-o perioada 

de pana la un an

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume de reluat intr-o perioada 

mai mare de un an

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Venituri în avans aferente 

activelor primite prin transfer de 

la clienţi 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă 

de până la un an

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă 

mai mare de un an

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondul comercial negativ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

J.Capital si rezerve
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I.Capital, din care 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.  Capital subscris vărsat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 2. Capital subscris nevărsat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 3. Patrimoniu regiei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 4. Patrimoniul institutelor 

naționale de cercetare-

dezvoltare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.Alte elemente de capitaluri 

proprii

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.Prime de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III.Rezerve din reevaluare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sold Creditor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acţiuni proprii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Câştiguri legate de instrumentele 

de capitaluri proprii

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pierderi legate de instrumentele 

de capitaluri proprii

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.Profitul sau pierderea 

reportat(ă)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sold Creditor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VI.Profitul sau pierderea 

exercitiului financiar

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sold Creditor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Repartizarea profitului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitaluri proprii - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Patrimoniul public 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Patrimoniul privat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitaluri - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1B - Contul de profit și pierdere

N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Cifra de afaceri neta 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Producția vândută 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din vânzarea mărfurilor 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reduceri comerciale acordate 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din dobânzi înregistrate de 

entităţile radiate din Registrul 

general si care mai au in derulare 

contracte de leasing

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din subvenţii de exploatare 

aferente cifrei de afaceri nete

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Venituri aferente costului 

producției în curs de execuție (+ 

pentru C; - pentru D)

7/8. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Venituri  din productia de 

imobilizări necorporale și corporale

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Venituri din reevaluarea 

imobilizărilor corporale

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Venituri din producția de 

investiții imobiliare

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Venituri din subvenții de 

exploatare

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Alte venituri din exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din exploatare - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Cheltuieli cu materiile prime şi 

materialele consumabile 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte cheltuieli materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte cheltuieli externe (cu energie şi 

apă)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei 

exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).  N reprezintă anul fiscal 

anterior depunerii cererii de finanțare. 
Implementare si operare

Proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de 

implementare si operare a investitiei
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Cheltuieli privind mărfurile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reduceri comerciale primite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Cheltuieli cu personalul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Salarii şi indemnizaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia 

socială

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Ajustări de valoare privind 

imobilizările corporale şi necorporale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ajustări de valoare privind activele 

circulante 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. Alte cheltuieli de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ajustări privind provizioanele  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli din exploatare - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul din exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul din exploatare Profit

Rezultatul din exploatare Pierdere

12. Venituri din interese de 

participare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. Venituri din dobânzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. Venituri din subvenţii de 

exploatare pentru dobânda datorată

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15. Alte venituri financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16. Ajustări de valoare privind 

imobilizările financiare şi investiţiile 

financiare deţinute ca active 

circulante

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17. Cheltuieli privind dobânzile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte cheltuieli financiare  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul financiar Profit

Rezultatul financiar Pierdere

Rezultatul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Rezultatul curent Profit

Rezultatul curent Pierdere

Venituri extraordinare* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli extraordinare* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul extraordinar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul extraordinar Profit

Rezultatul extraordinar Pierdere

Venituri totale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli totale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul brut Profit

Rezultatul brut Pierdere

Impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte impozite neprezentate la 

elementele de mai sus

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul net Profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezultatul net Pierdere

*Elementele de cheltuieli si venituri extraordinare au 

fost eliminate din noul plan de conturi si din noul 

format al situatiilor financiare
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Istoric Bilanț N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Active imobilizate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Active curente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stocuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Creante de incasat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cash si echivalente de cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorii curente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorii comerciale - furnizori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri inregistrate in avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorii pe termen lung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provizioane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital propriu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1C - Analiza financiară extinsă



Istoric cont de profit și pierdere N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Cifra de afaceri neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din exploatare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli monetare de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajustări de valoare privind 

imobilizările, activele circulante si 

provizioanele

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli din exploatare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezultatul din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Ajustări de valoare privind 

imobilizările financiare şi investiţiile 

financiare deţinute ca active 

circulante

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Cheltuieli privind dobânzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli financiare  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezultatul financiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezultatul curent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezultatul extraordinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezultatul brut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte impozite neprezentate la 

elementele de mai sus

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezultatul net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Indicatori structură bilanț (% din 

total activ)
N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Active imobilizate

Active curente

Stocuri

Creante de incasat

Cheltuieli inregistrate in avans

Cash si echivalente de cash

Activ total

Datorii curente

Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori

Alte datorii pe termen scurt

Venituri inregistrate in avans

Datorii pe termen lung

Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung

Provizioane

Capital propriu

TOTAL ACTIV

TOTAL CAPITALURI SI DATORII



Indicatori structură CPP (% in cifra 

de afaceri)
N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cifra de afaceri neta

Alte venituri din exploatare

Venituri din exploatare - total

Cheltuieli monetare de exploatare

Ajustări de valoare privind 

imobilizările, activele circulante si 

provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total

Rezultatul din exploatare

Venituri financiare

Ajustări de valoare privind 

imobilizările financiare şi investiţiile 

financiare deţinute ca active 

circulante
Cheltuieli privind dobânzile 

Alte cheltuieli financiare  

Cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

Rezultatul curent

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultatul brut

Impozit pe profit

Alte impozite neprezentate la 

elementele de mai sus
Rezultatul net

EBT

EBIT

EBITDA



Indicatori modificare relativă N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Active imobilizate

Active curente

Stocuri

Creante de incasat

Cheltuieli inregistrate in avans

Cash si echivalente de cash

Activ total

Datorii curente

Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori

Alte datorii pe termen scurt

Venituri inregistrate in avans

Datorii pe termen lung

Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung

Provizioane

Capital propriu

TOTAL ACTIV

TOTAL CAPITALURI SI DATORII



Indicatori modificare relativă N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cifra de afaceri neta

Alte venituri din exploatare

Venituri din exploatare - total

Cheltuieli monetare de exploatare

Ajustări de valoare privind 

imobilizările, activele circulante si 

provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total

Rezultatul din exploatare

Venituri financiare

Ajustări de valoare privind 

imobilizările financiare şi investiţiile 

financiare deţinute ca active 

circulante
Cheltuieli privind dobânzile 

Alte cheltuieli financiare  

Cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

Rezultatul curent

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultatul brut

Impozit pe profit

Alte impozite neprezentate la 

elementele de mai sus
Rezultatul net

EBT

EBIT

EBITDA



Indicatori de echilibru financiar N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + 

Datorii termen lung - Imobilizari

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NFR (necesar de fond de rulment) = Active 

curente cu exceptia trezoreriei - Datorii 

curente cu exceptia trezoreriei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TN (trezoreria neta) = FR - NFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CF (cash flow) = variatia (D) TN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR

Solduri intermediare de gestiune N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CA (Cifra de afaceri neta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din exploatare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli din exploatare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri 

din exploatare - Cheltuieli de exploatare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri 

financiare - Cheltuieli financiare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri 

extraordinare - Cheltuieli extraordinare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe 

profit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1D - Analiza financiară - Indicatori

Completarea informațiilor se face în mod automat, în baza informațiilor 

introduse în foile de lucru 1.A-Bilanțul și 1.B-Contul de profit și pierdere, 

precum și a Analizei financiare extinse (foaia de lucru 1C)

Proiectia bilanțului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de 

implementare si operare a investitiei
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EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + 

impozit pe profit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) 

= EBT + dobanzi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, 

dobanzi si impozit) = EBIT + amortizare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rate de marja N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R_Rexp = Rezultat exploatare / CA

R_Rfin = Rezultat financiar / CA

R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA

R_Rbrut = Rezultat brut / CA

R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / 

CA

R_EBITDA = EBITDA / CA

R_EBIT = EBIT / CA

Rate de rentabilitate N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Profit net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBIT - impozit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active                 

Rata Rentabilităţii economice

descompunere ROA = R_PN · viteza de 

rotatie a activelor

R_PN = PN/CA

viteza de rotatie a activelor = CA/Active

ROE (rentabilitatea capitalului propriu)  = 

PN/CPR Rata rentabilităţii financiare

descompunerea ROE = R_PN · viteza de 

rotatie a activelor 
R_PN = PN/CA

viteza de rotatie a activelor = CA/Active

rata de structura aferenta capitalului propriu 

= Active/CPR

Rec (rentabilitatea capitalului investit)  = 

(EBIT-impozit)/capital investit, unde 

CI=CPR+DTL+prov
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descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · 

viteza de rotatie a activelor · rata de 

structura aferenta capitalului investit

R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA

viteza de rotatie a activelor = CA/Active

rata de structura aferenta capitalului investit 

= Active/cap investit

efect de levier = ROE-Rec

Durate de rotatie N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durata de rotatie a activelor totale = (Active 

totale / CA) · 360

Durata de rotatie a activelor imobilizate = 

(Active imobilizate / CA) · 360

Durata de rotatie a activelor curente = 

(Active curente / CA) · 360

Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) 

· 360

Durata de rotatie a creantelor = (Creante / 

CA) · 360

Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / 

CA) · 360

Viteze de rotatie N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Viteza de rotatie a activelor totale = CA / 

Active totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA 

/ Active imobilizate

Viteza de rotatie a activelor curente = CA / 

Active curente

Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri

Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante

Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / 

Furnizori

Rate de lichiditate N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lichiditatea curenta  = active curente / 

datorii curente Pagina _____ din _____



lichiditatea intermediara  = (active curente - 

stocuri) / datorii curente

lichiditatea la vedere  =  lichiditati / datorii 

curente

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rata solvabilității = Active totale/ Datorii 

curente

Rata solvabilitatii generale  = Active totale / 

Datorii totale 

Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital 

propriu/capital propriu+datorii pe termen 

mediu şi lung, peste 1 an

Ponderea capitalului propriu in activ = 

Capital propriu / Activ

Levier = Datorii pe termen lung / Capital 

propriu

Grad de indatorare pe termen lung = Datorii 

pe termen lung / Activ

Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii 

pe termen scurt / ActivGrad total de indatorare = Datorii totale / 

Activ
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1)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezultat:

2)

3) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat 

garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

*) În conformitate  cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

1E -Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Rezultatul reportat

Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în 

dificultate.

Capital social subscris si varsat

iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital 

social subscris si vărsat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.

Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate

Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.

(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente 

considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat 

negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este 

aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la înființare.

Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:

Rezerve

Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ)

Rezultatul exercitiului financiar

Rezultatul total acumulat

ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital 

(Pierderea acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)

Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile 

prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor 

Prime de capital

Rezerve din reevaluare
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Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig.

CAP. 1

1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 2

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 3

3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 4

4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 

echipamente informatice, birotică

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 

sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 5

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 6

6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare 

aferente proiectului

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALDenumirea capitolelor şi subcapitolelorNr. crt

 2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Alte cheltuieli

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Total eligibil Total neeligibil
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CAP. 7

7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 8 Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

8.1 Cheltuieli cu activități de de dezvoltare experimentală /activităţi de 

inovare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.2 Cheltuieli cu activități de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau 

procesului

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.3 Cheltuieli cu activitatea de introducere în circuitul economic a

produsului (bun sau serviciu) sau procesului

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.4 Cheltuieli cu activități de internaţionalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

din care C+M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 0.00

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0.00

I.b. Valoarea totala eligibilă 0.00

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 0.00

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 0.00

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferenta

0.00

III Finanțarea nerambursabilă totală solicitată 0.00

Valoare totală eligibilă-IMM 0.00
Valoare totală eligibilă-ITT 0.00
Finanțarea nerambursabilă totală solicitată- IMM 0.00
Finanțarea nerambursabilă totală solicitată-ITT 0.00

Forma 

ajutorului,

costuri 

finanțate

Data 

acordării 

ajutorului

Valoarea 

ajutorului 

(EUR)

Cursul 

valutar la 

care a fost 

calculat 

echivalentul 

în lei

Denumirea 

completă a 

furnizorul 

ajutorului
IMM -ul a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 2 

ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi 
în anul curent depunerii cererii de finanţare, după cum 

urmează:

0.00

0.00

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 
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Forma 

ajutorului,
costuri 

finanțate
ITT -ul a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 2 ani 
fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în 

anul curent depunerii cererii de finanţare, după cum 
urmează:

Data 

acordării 

ajutorului

Valoarea 

ajutorului 

(EUR)

Cursul 

valutar la 

care a fost 

calculat 

Denumirea 

completă a 

furnizorul 

ajutorului

IMM -ul a beneficiat de ajutoare de minimis în ultimii 2 
ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi 
în anul curent depunerii cererii de finanţare, după cum 

urmează:
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an 1 an 2 an 3

CAP. 1

1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 2

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00

 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 3

3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00

 TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 4

4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 

informatice, birotică

0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme 

care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie 

0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 5

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

2B - Planul investitional

Completați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1…4), in functie de perioada de implementare a proiectului.

Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 

1...3 nu este egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Capitol

Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Implementare

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Denumire Buget cerere Total ani

Alte cheltuieli

Cheltuieli pentru investiţia de bază
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CAP. 6

6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente 

proiectului

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 7

7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00

0 TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 8 Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

8.1 Cheltuieli cu activități de de dezvoltare experimentală /activităţi de inovare 0.00 0.00 0.00 0.00

8.2 Cheltuieli cu activități de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului 0.00 0.00 0.00 0.00

8.3 Cheltuieli cu activitatea de introducere în circuitul economic a produsului (bun sau serviciu) sau procesului 0.00 0.00 0.00 0.00

8.4 Cheltuieli cu activități de internaţionalizare 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 8 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00

an 1 an 2 an 3

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Finanțarea nerambursabilă totală solicitată

   - Imprumuturi bancare / surse imprumutate

   - Surse proprii

Contribuţia proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din:

Valoarea totală a cererii de finantare:

Buget cerere Total aniSURSE DE FINANTARE
Implementare
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1.1.C. IMM-uri în parteneriat cu ITT  
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor                                   

Anexa 1.6 – Declaraţie privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție  

 

Declaratie privind modificarile intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție 

(etapa de precontractare) 

 

Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal al solicitantului/partenerilor), 
CNP (completati codul numeric personal), posesor/posesoare al/a C.I. seria (completati cu seria 
actului de identitate), nr. (completati cu numarul actului de identitate), eliberate de (completati cu 
entitatea care a eliberat documentul),  în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea 
organizaţiei solicitante/partenerilor), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, 
declar pe propria răspundere că pe parcursul procesului de evaluare și selecție pentru cererea de 
finanțare cu titlul (completati cu denumirea completă a cererii de finanțare) au  intervenit modificări 
asupra următoarelor aspecte: 

 

Nr. Modificare intervenita Descriere Identificare actelor 
doveditoare 

1 Modificare reprezentant legal   

2 Modificare acte constitutive   

3 Modificare asupra documentelor anexate la cererea de 
finanțare privind dreptul de 
proprietate/concesiune/administrare/folosință/de uz/ 
de uzufruct/ de superficie/comodat ce pot afecta 
eligibilitatea și implementarea proiectului, de exemplu 
acte adiționale la contractele de 
concesiune/uz/uzufruct/superficie 

  

4 Bugetul proiectului   

5 Devizul general   

6 Declarația de eligibilitate   

7 Declarația de angajament   

8 Bugetul proiectului   

9 Declarația privind încadrarea în categoria IMM   

10 Declarația privind eligibilitatea TVA   

11 Declarația privind implementarea în parteneriat a 
proiectului 
 

  

12 Alte modificari (detaliere)   

 

În acest sens, anexez următoarele documente: 
✓ Modificări acte constitutive 
✓ Extrase de carte funciară actualizate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. 
✓ Declarații actualizate 
✓ Alte documente 

 
Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al fiecărui membru al  
parteneriatului 
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Anexa 1.6 – Declaraţie privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție  
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Declarația ITT pentru implementarea proiectului  

(pentru situația în care ITT solicită ajutor de minimis în cadrul proiectului) 
(la depunerea cererii de finanțare) 

 

 

(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al ITT-ului și se încarcă în MySMIS, 
la întocmirea și depunerea cererii de finanțare) 
 
Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal), CNP (completati codul 
numeric personal), posesor/posesoare al/a C.I. seria (completati cu seria actului de identitate), nr. 
(completati cu numarul actului de identitate), eliberate de (completati cu entitatea care a eliberat 
documentul),  în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea entitații de transfer 
tehnologic), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, în calitate de partener, 
declar pe propria răspundere că: 

A. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) depune, in calitate de partener al 
IMM  (completati cu denumirea IMM) Cererea de finanţare cu titlul (completați cu titlul 
complet al cererii de finantare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 „Promovarea transferului 
tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de 
legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul 
superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 
acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă 
producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de 
uz general, Operațiunea C, apelul de proiecte nr. (completati cu nr. apelului de proiecte):  

B. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) se încadrează într-una din 
următoarele categorii IMM, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare [selectați 
categoria aplicabilă]: 

 microîntreprinderi 
 întreprinderilor mici 
 întreprinderilor mijlocii 

 
C. Dacă este cazul, (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) declar că în anul 

anterior depunerii cererii de finanțare și în anul depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii 
cererii de finanțare menționate la punctul A, au fost realizate următoarele modificări în structura 
actionariatului entității și a întreprinderilor partenere și/sau legate cu aceasta: 

 

Entatea juridica CUI 

Aplicant/intrepr

indere 

partenera/legat

a 

Detaliere 

modificare 

actionariat 

Data modificării și inregistrării 

la ONRC 
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Modificările în structura acționariatului (completaţi cu denumirea entitații de transfer 
tehnologic) mai sus menționate nu sunt temporare/conjuncturale în vederea neaplicării regulii 

analizei celor 2 ani consecutivi în analiza încadrării în categoria microîntreprinderilor și/sau 
considerării întreprinderii ca fiind legată prin persoane fizice în conformitate cu prevederile art. 4^4 
din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
D. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) formează o întreprindere unică, 

în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor 
de minimis, cu următoarele întreprinderi: 

 
(Dacă este cazul, enumerați întreprinderile cu care ITT-ul formează o întreprindere unică, precizând 
cel puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia) 

 

Nr. Denumirea completă a entității membre a parteneriatului CIF 

   

   

 
E. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) și întreprinderile cu care aceasta 

formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 
18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

☐ nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani 
fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de 
finanţare; 

☐ au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali 
înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare, 
după cum urmează: 

 

Data acordării 
ajutorului 

Valoarea 
ajutorului (EUR) 

Cursul valutar 
la care a fost 

calculat 
echivalentul în 

lei 

Denumirea 
completă a 
furnizorul 
ajutorului 

Forma ajutorului, 
costuri finanțate 

     

     

     

     

 
 [vezi Instrucțiuni de completare a secțiunii D din Declarație, mai jos] 

F. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) nu se află în următoarele situații 
începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi 
contractare: 

a) Să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de 
lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în 
procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face 
obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în 
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urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările 
naţionale; 

b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de 
la litera a) de mai sus. 

c) Să fie subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja 
executată și creanța nu a fost integral recuperată, anexându-se dovezi în acest sens. 

d) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 
651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și 
anume: 

i. În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât 
un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității 
pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la 
prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru 
finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un 
intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din 
capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor 
acumulate. Această situație survine atunci când deducerea 
pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente 
considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale 
societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din 
capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu 
răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți 
menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” 
include, dacă este cazul, orice capital suplimentar; 

ii. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați 
au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un 
IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru 
ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa 
vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare 
de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar 
financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul 
propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din 
cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o 
societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au 
răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special 
la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 
2013/34/UE.; 

iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de 
insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern 
pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la 
cererea creditorilor săi. 

iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a 
rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit 
ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de 
restructurare. 

v. În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 
doi ani: 
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1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii 
este mai mare de 7,5; și 
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe 
baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. (EBITDA = 
Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu 
dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea) 

Se anexeaza la prezenta declaratie calculul si documentele doveditoare pentru 
sustinerea celor declarate. 

e) să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru 
comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare. 

G. Reprezentantul legal al (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) care își 
exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se 
află într-una din situațiile de mai jos: 

a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea 
ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, 
contractare și implementare a proiectului; 

b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii 
incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte 
derulate în cadrul POR; 

c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau 
să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ 
Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului 
apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR; 

d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

H.  (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) pentru contravaloarea serviciilor 
de transfer tehnologic incluse in cadrul cererii de finantare mentionate,  prestate  de 
entitatea de transfer tehnologic , nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani 
înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte 
surse de finanţare. 

I. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) este acreditat ca entitate de 
inovare şi transfer tehnologic cu autorizaţia de funcţionare provizorie și/sau acreditate nr 
............/............., emisa în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 și deține dreptul legal de 
a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 

J. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) solicită contravaloarea serviciilor 
de transfer tehnologic, sub forma ajutorului de minimis pentru implementarea proiectului 
anterior mentionat.  

K. Înteleg, că, dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de 
durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra imobilului 
aferent proiectului, înțeleg că ITT-ul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă 
acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile 
contractuale.  

L. Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, oricând pe perioada procesului de 
evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. 
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M. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a cererii de finanțare sau 
a oricăror elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a 
finanțării, este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.  

N. De asemenea, (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) se angajează: 
a. să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 

comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 
nediscriminării şi egalităţii de gen. 

b. Să respecte, pe perioada de implementare și durabilitate a  a proiectului, 
următoarele condiții, sub sancțiunile prevăzute în contractul de finanțare: 

 să nu se afle în stare de faliment 

 să nu-și suspende activitatea economică, acolo unde este cazul 

 să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 
107 și 108 din tratat. 

 Să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 
pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare  

c. să dețină, pe perioada de implementare  autorizaţia de funcţionare provizorie și/sau 
acreditarea  emisa în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003. 

d. Să aduc la cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea 
la cunoștință orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea 
afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile ITT menționate în Ghidul 
solicitantului (general și specific) și/sau a celor declarate în cadrul prezentei 

 
 
 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al ITT-ului 
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Declarația ITT pentru implementarea proiectului  

(pentru situația în care ITT nu solicită ajutor de minimis în cadrul proiectului) 
(la depunerea cererii de finanțare) 

(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al ITT-ului și se încarcă în MySMIS, 
la întocmirea și depunerea cererii de finanțare.) 
 
 
Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal), CNP (completati codul 
numeric personal), posesor/posesoare al/a C.I. seria (completati cu seria actului de identitate), nr. 
(completati cu numarul actului de identitate), eliberate de (completati cu entitatea care a eliberat 
documentul),  în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea entitații de transfer 
tehnologic), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria 
răspundere că: 

A. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) depune, in calitate de partener al 
IMM  (completati cu denumirea IMM) Cererea de finanţare cu titlul (completați cu titlul 
complet al cererii de finantare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 „Promovarea transferului 
tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de 
legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul 
superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 
acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă 
producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de 
uz general, Operațiunea C, apelul de proiecte nr. (completati cu nr. apelului de proiecte):  

B. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) nu se află în următoarele situații 
începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi 
contractare: 

a) Să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de 
lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în 
procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face 
obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma 
unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările 
naţionale; 

b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la 
litera a) de mai sus. 

c) să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea 
unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau 
a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile 
Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările 
ulterioare. 

C. Reprezentantul legal al (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) care își 
exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se 
află într-una din situațiile de mai jos: 
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a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea 
ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, 
contractare și implementare a proiectului; 

b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii 
incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte 
derulate în cadrul POR; 

c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau 
să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ 
Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului 
apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR; 

d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

D.  (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) este acreditat ca entitate de 
inovare şi transfer tehnologic cu autorizaţia de funcţionare provizorie și/sau acreditate nr 
............/............., emisa în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 și are dreptul legal de a 
desfășura activitățile în cadrul proiectului. 

E. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) nu solicită contravaloarea 
serviciilor de transfer tehnologic, sub forma ajutorului de minimis pentru implementarea 
proiectului anterior mentionat.  

F. Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, oricând pe perioada procesului de 
evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. 

G. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a cererii de finanțare sau 
a oricăror elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a 
finanțării, este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.  

H. De asemenea, (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) se angajează: 
a. să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 

comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 
nediscriminării şi egalităţii de gen. 

b. Să respecte, pe perioada de implementare și durabilitate a  proiectului, următoarele 
condiții, sub sancțiunile prevăzute în contractul de finanțare: 

 să nu se afle în stare de faliment 

 să nu-și suspende activitatea economică, acolo unde este cazul 
c. să dețină, pe perioada de implementare  autorizaţia de funcţionare provizorie și/sau 

acreditarea  emisa în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003. 
d. să aducă la cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea 

la cunoștință, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea 
afecta respectarea condițiilor aplicabile ITT menționate în Ghidul solicitantului 
(general și specific) și/sau a celor declarate în cadrul prezentei 

 
 
 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al ITT-ului 
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Declarația ITT pentru implementarea proiectului  

(pentru situația în care ITT solicită ajutor de minimis în cadrul proiectului) 
(la depunerea cererii de finanțare) 

 
(în etapa de contractare) 

(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al ITT-ului și se încarcă în MySMIS, 
și se transmite în etapa de contractare] 

Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal), CNP (completati codul 
numeric personal), posesor/posesoare al/a C.I. seria (completati cu seria actului de identitate), nr. 
(completati cu numarul actului de identitate), eliberate de (completati cu entitatea care a eliberat 
documentul),  în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea entitații în cadrul căreia 
este constituit centrul de transfer tehnologic), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 
Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

A. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) depune, in parteneriat cu 
(precizati denumirea IMM) cererea de finanţare cu titlul (completați cu titlul complet al 
cererii de finantare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, 
Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 
sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în 
special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, 
crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și 
sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare 
precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, 
Operațiunea C, apelul de proiecte nr. (completati cu nr. apelului de proiecte), în calitate de 
Partener. 

B. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) se încadrează într-una din 
următoarele categorii de întreprinderi, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

 microîntreprinderi 
 întreprinderilor mici 
 întreprinderilor mijlocii 

C. Dacă este cazul, (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) declar că începând 

cu data depunerii cererii de finanțare menționate la punctul A și până la data asumării prezentei 
declarații în etapa precontractuală, au fost realizate următoarele modificări în structura actionariatului 
entității și a întreprinderilor partenere și/sau legate cu aceasta: 

 

Entatea juridica CUI Aplicant/intrepr Detaliere Data modificării și inregistrării 



1.1.C. IMM-uri în parteneriat cu ITT                                                                                                                                            
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor 

Anexa 1.7 – Declarația ITT cu privire la neîncadrarea in categoria intreprinderilor in dificultate, la ajutoarele de 
stat/minimis primite în ultimii 3 ani fiscali și de angajament pentru implementarea proiectului 

 

Page 9 of 18 
 

indere 

partenera/legat

a 

modificare 

actionariat 

la ONRC 

     

     

     

     

 
Modificările în structura acționariatului (completaţi cu denumirea entitații de transfer 
tehnologic) mai sus menționate nu sunt temporare/conjuncturale în vederea neaplicării regulii 

analizei celor 2 ani consecutivi în analiza încadrării în categoria microîntreprinderilor și/sau 
considerării întreprinderii ca fiind legată prin persoane fizice în conformitate cu prevederile art. 4^4 
din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
D. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic)  formează o întreprindere unică, 

în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor 
de minimis, cu următoarele întreprinderi: 

 
(Dacă este cazul, enumerați întreprinderile cu care formează o întreprindere unică, precizând cel 
puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia) 

 
 

Nr. Denumirea completă a entității membră a parteneriatului CIF 

   

   

 
E. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) și întreprinderile cu care aceasta 

formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 
18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

☐ nu a mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani 
fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de 
finanţare, inclusiv până la data prezentei declarații; 

☐ a beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali 
înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de 
finanţare, inclusiv până la data prezentei declarații, după cum urmează: 

Data acordării 
ajutorului 

Valoarea 
ajutorului (EUR) 

Cursul valutar 
la care a fost 

calculat 
echivalentul în 

lei 

Denumirea 
completă a 
furnizorul 
ajutorului 

Forma ajutorului, 
costuri finanțate 

     

     

     

     



1.1.C. IMM-uri în parteneriat cu ITT                                                                                                                                            
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor 

Anexa 1.7 – Declarația ITT cu privire la neîncadrarea in categoria intreprinderilor in dificultate, la ajutoarele de 
stat/minimis primite în ultimii 3 ani fiscali și de angajament pentru implementarea proiectului 

 

Page 10 of 18 
 

 
F. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) a desfăşurat activitatea pentru 

care solicită investiția 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. 

G. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) nu se află în următoarele situații 
începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi 
contractare: 

a) Să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de 
lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în 
procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face 
obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în 
urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările 
naţionale; 

b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de 
la litera a) de mai sus. 

c) Să fie subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja 
executată și creanța nu a fost integral recuperată, anexându-se dovezi în acest sens. 

d) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 
651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și 
anume: 

vi. În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât 
un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității 
pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la 
prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru 
finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un 
intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din 
capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor 
acumulate. Această situație survine atunci când deducerea 
pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente 
considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale 
societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din 
capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu 
răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți 
menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” 
include, dacă este cazul, orice capital suplimentar; 

vii. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați 
au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un 
IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru 
ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa 
vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare 
de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar 
financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul 
propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din 
cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o 
societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au 
răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special 
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la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 
2013/34/UE.; 

viii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de 
insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern 
pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la 
cererea creditorilor săi. 

ix. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a 
rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit 
ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de 
restructurare. 

x. În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 
doi ani:: 

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii 
este mai mare de 7,5; și 
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe 
baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. (EBITDA = 
Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu 
dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea) 

Se anexeaza la prezenta declaratie calculul si documentele doveditoare pentru 
sustinerea celor declarate. 

e) să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru 
comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare. 

H.  (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) se regăsește în următoarele 
situații: 

a) în cazul ITT-ului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a 
măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia 
contractul de finanţare în următoarele situaţii: 

i. recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management 
pentru POR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepția 
proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi 
îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din 
valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul 
căruia a fost constatat. 

ii. a contestat în instanță notificările/ procesele verbale/ notele de constatare a 
unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost 
suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens. 

b) Situațiile de la punctele i. și ii. de mai sus, nu se aplică contractelor de finanțare 
pentru care s-a acordat ajutor de stat/ de minimis; în acest caz, deciziile de 
recuperare a ajutoarelor de stat trebuie să fie executate și creanțele recuperate 
integral. 

c) și-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în 
ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni. 

d) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 



1.1.C. IMM-uri în parteneriat cu ITT                                                                                                                                            
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor 

Anexa 1.7 – Declarația ITT cu privire la neîncadrarea in categoria intreprinderilor in dificultate, la ajutoarele de 
stat/minimis primite în ultimii 3 ani fiscali și de angajament pentru implementarea proiectului 

 

Page 12 of 18 
 

I. Reprezentantul legal al (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic), care își 
exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se 
află într-una din situațiile de mai jos: 

a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea 
ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, 
contractare și implementare a proiectului; 

b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii 
incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte 
derulate în cadrul POR; 

c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau 
să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ 
Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului 
apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR; 

d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

J. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) pentru contravaloarea serviciilor 
de transfer tehnologic incluse in cadrul cererii de finantare mentionate,  prestate  de 
entitatea de transfer tehnologic, nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani 
înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte 
surse de finanţare. 

K. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) este acreditat ca entitate de 
inovare şi transfer tehnologic cu autorizaţia de funcţionare provizorie și/sau acreditate nr 
............/............., emisa în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003. 

L. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) solicită contravaloarea serviciilor 
de transfer tehnologic, sub forma ajutorului de minimis pentru implementarea proiectului 
anterior mentionat.  

M. Înteleg, că, dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de 
durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra imobilului 
aferent proiectului, înțeleg că ITT-ul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă 
acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile 
contractuale.  

N. Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, oricând pe perioada de 
durabilitate a proiectului, contractul poate fi reziliat iar finanțarea nerambursabilă 
recuperată în condițiile prevederilor contractului de finanțare. 

O. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a cererii de finanțare sau 
a oricăror elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a 
finanțării, este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.  

I. De asemenea, (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) se angajează: 
 

a. să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 
nediscriminării şi egalităţii de gen. 

b. Să respecte, pe perioada de implementare și durabilitate a  a proiectului, 
următoarele condiții, sub sancțiunile prevăzute în contractul de finanțare: 

 să nu se afle în stare de faliment 

 să nu-și suspende activitatea economică, acolo unde este cazul 
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 să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 
107 și 108 din tratat. 

 Să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 
pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare  

c. să dețină, pe perioada de implementare  autorizaţia de funcţionare provizorie și/sau 
acreditarea  emisa în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003. 

d. Să aduc la cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea 
la cunoștință orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea 
afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile ITT menționate în Ghidul 
solicitantului (general și specific) și/sau a celor declarate în cadrul prezentei 

 
 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al ITT-ului 
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Declarația ITT pentru implementarea proiectului  

(pentru situația în care ITT nu solicită ajutor de minimis în cadrul proiectului) 
(la depunerea cererii de finanțare) 

 
(în etapa de contractare) 

(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al ITT-ului și se încarcă în MySMIS, 
și se transmite în etapa de contractare] 

Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal), CNP (completati codul 
numeric personal), posesor/posesoare al/a C.I. seria (completati cu seria actului de identitate), nr. 
(completati cu numarul actului de identitate), eliberate de (completati cu entitatea care a eliberat 
documentul),  în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea entitații în cadrul căreia 
este constituit centrul de transfer tehnologic), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 
Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

A. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) depune, in parteneriat cu 
(precizati denumirea IMM) cererea de finanţare cu titlul (completați cu titlul complet al 
cererii de finantare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, 
Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 
sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în 
special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, 
crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și 
sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare 
precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, 
Operațiunea C, apelul de proiecte nr. (completati cu nr. apelului de proiecte), în calitate de 
Partener. 

B.  (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) nu se află în următoarele situații 
începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi 
contractare: 

a) Să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de 
lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în 
procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face 
obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în 
urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările 
naţionale; 

b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de 
la litera a) de mai sus. 

c) să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru 
comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare. 

C. Reprezentantul legal al (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic), care își 
exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se 
află într-una din situațiile de mai jos: 
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a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea 
ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, 
contractare și implementare a proiectului; 

b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii 
incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte 
derulate în cadrul POR; 

c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau 
să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ 
Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului 
apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR; 

d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

D.  (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) este acreditat ca entitate de 
inovare şi transfer tehnologic cu autorizaţia de funcţionare provizorie și/sau acreditate nr 
............/............., emisa în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 și deține dreptul legal de a 
desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 

E. (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) nu solicită contravaloarea 
serviciilor de transfer tehnologic, sub forma ajutorului de minimis pentru implementarea 
proiectului anterior mentionat.  

F. Înteleg, că, dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de 
durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra imobilului 
aferent proiectului, înțeleg că ITT-ul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă 
acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile 
contractuale.  

G. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a cererii de finanțare sau 
a oricăror elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a 
finanțării, este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.  

J. De asemenea, (completaţi cu denumirea entitații de transfer tehnologic) se angajează: 
a. să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 

comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 
nediscriminării şi egalităţii de gen. 

b. Să respecte, pe perioada de implementare și durabilitate a  a proiectului, 
următoarele condiții, sub sancțiunile prevăzute în contractul de finanțare: 

 să nu se afle în stare de faliment 

 să nu-și suspende activitatea economică, acolo unde este cazul 

 Să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 
pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 
prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare  

c. să dețină, pe perioada de implementare  autorizaţia de funcţionare provizorie și/sau 
acreditarea  emisa în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 și deține dreptul legal 
de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 

d. Să aduc la cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea 
la cunoștință orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea 
afecta respectarea condițiilor aplicabile ITT menționate în Ghidul solicitantului 
(general și specific) și/sau a celor declarate în cadrul prezentei 
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Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al ITT-ului 
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Instrucțiuni de completare a Secțiunii C. 

Identificați întreprinderea unică, respectiv grupul de întreprinderi legate din care face parte 
solicitantul, în conformitate cu prevederile Regulamentului de minimis nr. 1407/2013 (aceste 
întreprinderi vor fi menționate la secțiunea C din declarație). A se vedea secțiunea  privind ajutorul 
de minimis din Ghidul specific, pentru detalii privind identificarea corectă a întreprinderii unice. 

1. Stabiliți dacă oricare din entitățile componente ale întreprinderii unice a beneficiat de 
ajutoare în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent, 
până la depunerea prezentei cereri de finanţare. 

2. Bifați căsuța corespunzătoare situației aplicabile. 
3. Enumerați toate ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis primite de solicitant și de 

întreprinderile cu care întreprinderea solicitantă formează o întreprindere unică. 
4. Enumerați doar ajutoarele primite în România, în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii 

cererii de finanţare şi în anul curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv până la 
data declarației de eligibilitate din etapa de contractare. Un ajutor se consideră 
primit/acordat la data la care întreprinderea a obținut dreptul legal de a beneficia de ajutorul 
respectiv. Astfel, ”Data acordării ajutorului” din tabel se va completa cu data intrării în 
vigoare a contractului de finanțare, ori data emiterii unui acord de principiu, după caz, 
aferent acelui ajutor. Nu contează dacă ajutorul respectiv a fost sau nu rambursat efectiv 
(dacă s-au efectuat sau nu plăți în cadrul respectivului proiect).  

5. Enumerați toate ajutoarele, indiferent de sursă (integral sau parțial din surse/resurse 
publice), formă (vezi mai jos), obiectivul sau scopul pentru care au fost acordate,  

6. ”Valoarea ajutorului” se va completa cu valoarea, echivalentă în euro, a fiecărui ajutor primit, 
conform actului în baza căruia acesta a fost acordat. Se va completa cu valoarea integrală a 
ajutorului, indiferent dacă acesta a fost total sau parțial rambursat. Dacă actul (e.g. 
contractul de finanțare) în baza căruia s-a acordat ajutorul a fost amendat prin modificarea 
valorii ajutorului, atunci se va completa și lua în calcul valoarea actualizată a ajutorului 
acordat. 
Dacă valoarea în euro a ajutorului ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate 
în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va 
fi menționată în tabel. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, 
se va utiliza rata de schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna 
emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului). 

7. ”Furnizorul ajutorului” reprezintă entitatea care a acordat ajutorul, respectiv instituția care a 
emis actul de acordare a ajutorului. În cazul ajutoarelor de stat/ de minimis acrodate în 
cadrul Programului Operațional Regional, furnizorul ajutorului este Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice.  

8. ”Forma ajutorului, costuri finanțate” – menționați următoarele: 
a. Forma sub care a fost acordat ajutorul și tipul acestuia (e.g. de minimis, ajutor de stat 

regional). Ajutoarele de stat/ de minimis pot fi acordate sub formă de: finanțări 
nerambursabile, subvenții, facilități fiscale, infuzii/ aporturi de capital, reduceri sau 
scutiri de la plata unor taxe, impozite, penalități, garanții, contragaranții, 
împrumuturi cu dobândă subvenționată etc. 

b. Costurile sprijinite de ajutorul primit, succint. Spre exemplu: achiziționare utilaj 
tehnologic, construire atelier producție, servicii de consultanță, servicii de instruire. 

9. Reverificați încadrarea ajutorului pe care îl solicitați prin cererea de finanțare în plafonul de 
minimis, ținând cont de valoarea ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice în 
ultimii 2 ani fiscali şi în anul curent depunerii cererii de finanţare. Dacă, oricând pe parcursul 
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procesului de verificare, evaluare, selecție, contractare a cererii de finanțare, se constată 
faptul că valoarea ajutorului solicitat, cumulat cu toate celelalte ajutoare de minimis primite 
în perioada de 3 ani fiscali relevantă, depășește plafonul de minimis, cererea de finanțare va 
fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte 
din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil (Art. 3 alin (7) din 
Regulamentul de minimis). 

10. Pentru verificarea încadrării în plafonul de minimis, se vor cumula doar ajutoarele în regim de 
minimis. În situația în care caracterul de minimis al ajutorului primit nu vă este clar, ori acesta 
nu reiese din actul de acordare, adresați-vă furnizorului respectivului ajutor, pentru 
clarificare. 

11. AM/OI poate solicita copii ale actelor (e.g. contractelor de finanțare) de acordare a 
ajutoarelor. 
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