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• Aprox. 38,9 miliarde euro între 2014 – 2020 din fonduri europene; 

• Există aproximativ 150 de măsuri de finanţare în cadrul celor 8 
Programe Operaționale; 

• Întotdeauna este vorba despre fonduri nerambursabile; 

• Programele de finanțare sunt în format draft, urmând a fi finalizate în 
cursul acestui an; 

• 90% din fonduri destinate proiectelor publice și doar 10% sectorului 
privat;  
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2014 - 2020 



Program Operațional Alocare bugetară Autoritatea de Management 

Infrastructură Mare 9,41 mld. Euro Ministerul Fondurilor Europene 

Capital Uman 4,33 mld. Euro Ministerul Fondurilor Europene 

Capacitate Administrativă 0,21 mld. Euro MDRAP 

Competitivitate 1,33 mld. Euro Ministerul Fondurilor Europene 

Asistență Tehnică 0,55 mld. Euro Ministerul Fondurilor Europene 

Regional 6,70 mld. Euro MDRAP 

Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 

8,01 mld Euro 
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale 

Pescuit 0,17 mld. Euro Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale 
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Cum sunt împărţite 
fondurile UE 



Definirea conceptului de proiect. Stabilirea eligibilității 
solicitantului și proiectului 

Întocmirea dosarului cererii de finanțare și depunerea 
acestuia la Autoritatea Contractantă 

Evaluarea și selecția proiectelor. Semnarea contractului 
de finanțare 

Implementarea proiectului 

Perioada de monitorizare a proiectului (3 – 5 ani post – 
implementare) 
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Etapele accesării 
fondurilor UE 



• Există două situații: firmă existentă sau firmă nouă 
 

• O firmă nouă înseamna o idee de afaceri proaspat identificată. În 
acest caz, proiectul este necesar pentru a pune firma pe picioare. 
Scopul proiectului este de a achiziționa activele necesare pentru 
demararea activității. 

 

• O firmă existentă poate avea nevoie de investiții pentru 
modernizare sau pentru extindere. Scopul proiectului este fie de a 
eficientiza activitatea firmei, fie de a crește volumul de produse sau 
servicii realizate. 
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Conceptul de proiect 



• Firma este o societate comercială înființată conform legii în România.  

• În cele mai multe cazuri, aplicantul trebuie să fi fost activ și să fi obținut 
profit în anul precedent depunerii cererii de finanțare  

• Exista și programe destinate afacerilor nou înființate. 

• Compania nu se poate afla în dificultate financiară. 

• Aplicantul nu are plați restante la bugetul local sau bugetele de stat. 

• Reprezentantul legal al companiei trebuie să nu se fi aflat într-o situație 
nepermisă: condamnat pentru fraudă, pentru greșeli grave profesionale, nu 
a furnizat informații false într-un proiect precedent, etc. 

• Compania se încadrează din punct de vedere al dimensiunii în categoria de 
firme susținute de programul de finanțare. 
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Este firma mea eligibilă 
pentru finanțare? 
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Stabilirea dimensiunii 
aplicantului 

 

 

 

 

 



• Activitatea economică inclusă în proiect se află pe lista de activități eligibile 
ale programului 

• Proiectul nu a demarat deja; cheltuielile proiectului pot fi realizate doar după 
semnarea contractului de finanțare (există excepții) 

• Activele de care am nevoie sunt incluse în tipurile de cheltuieli eligibile ale 
programului de finanțare 

• Activele achiziționate vor fi noi; nu se finanțează achiziții second-hand 

• Valoarea totală a proiectului și valoarea finanțării solicitate corespund 
cerințelor ghidului  

• Durata proiectului respectă prevederile ghidului de finanțare 

• Compania dispune de fondurile necesare pentru co-finanțare. Finanțarea se 
oferă ca rambursare a unor cheltuieli acoperite inițial din resurse proprii 
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Este proiectul meu eligibil 
pentru finanțare? 



Documente necesare Informații necesare 

Documentele statutare ale companiei  Informații privind compania și activitatea 
curentă (produse / servicii, furnizori, 
clienți, resurse umane, etc.) 

Certificat constatator recent Informații privind scopul proiectului (de 
ce este nevoie de proiect?) 

Situațiile financiare complete Informații despre componentele 
investiției (active, valoarea, justificare) 

Alte documente contabile ale 
companiei (balanțe de verificare, 
registrul Revisal, etc.) 

Alte informații privind investiția (noi 
angajați, instruiri, echipa de 
management, resurse de finanțare, etc.) 

Acorduri și avize 
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Întocmirea dosarului 
cererii de finanțare 



• Acordarea timp evaluarii nevoii la care răspunde proiectul. Orice 
schimbare ulterioară costă timp şi bani;  

• Estimarea timpului și efortului necesar pentru pregătirea dosarului 
cererii de finanțare; 

• La momentul realizării prognozelor afacerii, trebuie să se ia în calcul 
acei indicatori de monitorizare care trebuie respectaţi;  

• Evaluarea eligibilităţii proiectului încă înainte de a plăti sume pentru 
realizarea acestuia; 

• Identificarea clară înainte de scrierea proiectului a nevoii de 
finanţare: contribuţia proprie, TVA, eventuale cheltuieli neeligibile 
şi sursa de finanţare a acestor cheltuieli; 
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Principalele reguli în 
elaborarea unui proiect - 1/2 



 

• Realizarea unei corespondenţe scrise cu Autoritatea de 
Management pentru orice neclarităti din ghid sau din normele de 
aplicare; 

 

• Nu este indicat să se efectueze plăţi din cheltuielile eligibile fără a ca 
beneficiarul să se asigure că respectă procedura de achiziţii. În caz 
contrar, cheltuiala eligibilă devine neeligibilă; 
 

• Nu este indicat  să se treacă în proiect investiţii urgente pentru 
firmă. Perioada medie de la scrierea până la implementarea unui 
proiect pe fonduri europene este peste 6 luni. 
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Principalele reguli în 
elaborarea unui proiect - 2/2 



Informații și 
documente de la 

Client 

Realizarea unui prim 
draft al proiectului și 
discutarea metodelor 

de optimizare cu 
Clientul 

Ajustarea proiectului 
în funcție de 

rezultatele discuțiilor 

Completarea dosarului 
cu documentele 

(avize, certificate, alte 
documente emise de 

autorități) 

Finalizarea dosarului, 
acceptul al Clientului 

și depunerea 
dosarului 
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Etapele elaborării 
dosarului 



• Evaluarea proiectelor se face în România, de către experții Autorității 
Contractante sau experți externi 

• Pe perioada de evaluare se pot solicita 2 rânduri de clarificări 
suplimentare  

• Procesul de evaluare și selecție este lung; durata evaluării trebuie 
luată în calcul la planificarea activităților proiectului (în special în cazul 
proiectelor cu construcții) 

• Nu pot fi realizate cheltuieli pentru proiect în această perioadă 

• Înaintea semnării contractului de finanțare, vor mai fi solicitate o 
serie de documente (verificare constantă a adresei de email de 
corespondență pentru a nu pierde din timpul limitat de răspuns) 
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Evaluarea și selecția 
proiectelor 



• Proceduri de achiziție publică; 

• Mecanismul Cererilor de rambursare: se rambursează valoarea 
eligibilă a facturilor achitate în prealabil de către Beneficiar 
(principiul general ex-post); 

• Mecanismul  decontării Cererilor de Plata: facturile sunt plătite 
direct de catre AM înainte de a fi achitate de către Beneficiar; 

• Numărul tranșelor de rambursare este prestabilit (de obicei    
maxim 5);  

• Cererile de rambursare trebuie însoțite de rapoarte de progres si 
alte documente justificative; 

• Rambursarea se face, teoretic, în decurs de 30 de zile lucrătoare. 
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Implementarea proiectului 



 
 

• Decizii tardive de a demara proiectul. De cele mai multe ori, există o 
perioadă de relaxare după semnarea contractului de finanțare și se 
pierde startul activităților (dificil și birocratic de corectat); 

 

• Greșeli de concepție / de formă în documentele din dosarul sau 
cererii de finanțare;  

 

• Multe proiecte au fost dezvoltate pentru a obține punctaj maxim pe 
grila de evaluare, dar sunt imposibil de implementat; 
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Dificultăți în implementare 
1/2 



 

• Deficitul mare de cash-flow, care uneori sufocă firma sau 
deteriorează relaţia cu banca finanţatoare; 

 

• Furnizorii străini nu vor să respecte procedura de achiziţii care cere 
din partea lor să furnizeze documente şi să aştepte foarte mult; 
 

• Proiectul tehnic întocmit de proiectant după standardele cerute de 
autorităţile locale nu respectă standardele extrem de riguroase 
întocmite de Autoritatea de Management; 
 

• Lipsa finanţării bancare, aspect care s-a mai relaxat în acest 
moment. 
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Dificultăți în implementare 
2/2 
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Programul Comerţ 

• Întreprinderi mici și mijlocii, Societăți cooperative   

• Activități de servicii şi comerţ  

• Maxim 135.000 lei, 90% 

– Echipamente IT, Cititoare pentru cod de bare, Cântare electronice, 
Echipamente tehnologice, Electro și motostivuitoare, Autoutilitare    

– Certificarea unui sistem de management  

– Software, licențe, website  

• Avantaj pentru prestatorii de servicii cu o vechime de minim 2 ani 
respectiv cu o vechime în activitatea autorizată egală sau mai mare de 
12 luni,  cu cel puţin 3 angajaţi care creează minim 2 locuri de muncă 

 

 

 

 

 



• IMM cu capital social integral privat şi maxim 2 ani de la 
înregistrarea la Registrul Comerţului 

• Se finanţează, in ordinea priorităţii următoarele tipuri de activităţi: 
producţie, programare IT, cercetare-dezvoltare, învăţământ, 
sănătate, turism, servicii, construcţii, comerţ 

• Se finanţează max. 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu 
mai mult de 120.000 lei / beneficiar 

• Printre tipurile de cheltuieli eligibile se numără: echipamente 
tehnologice, aparate si instalaţii de măsură, autoutilitare din 
categoria N1, N2, N3, active necorporale, echipamente IT, 
achiziţionarea de spaţii de producţie 
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Programul START 



• Sunt punctate suplimentar firmele 
care creează mai mult de 2 locuri de 
muncă, cele care angajează şomeri sau 
proaspăt absolvenţi 

• Finanţarea nerambursabilă este ajutor 
de tip minimis. Ajutoarele de minimis 
primite in ultimii 3 ani nu pot depaşi 
echivalentul a 200.000 EUR 
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Programul START 



• IMM cu capital social integral privat şi minim 2 exercitii financiare 
încheiate, care creează minim 2 locuri de muncă cu normă întreagă 

• Firmele cu activităţi în domenii precum: industria alimentară, textile, 
lemn si mobilă, fabricarea echipamentelor electrice, a masinilor şi 
utilajelor 

• Se finanţează max. 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai 
mult de 250.000 lei / beneficiar 

• Printre tipurile de cheltuieli eligibile se numără: echipamente 
tehnologice, aparate si instalaţii de măsură, autoutilitare din 
categoria N1, N2, N3, active necorporale, echipamente IT, 
achiziţionarea de spaţii de producţie 
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Programul de 
microindustrializare 



• Sunt punctate suplimentar firmele cu minim 2 angajaţi, cele care 
creează 2-4 locuri de muncă, cele care angajează şomeri sau proaspăt 
absolvenţi 

• Beneficiarii de finanţare trebuie să reinvestească anual min. 30% din 
profit, timp de 3 ani după finalizarea proiectului 

• Finanţarea nerambursabilă este ajutor de tip minimis. Ajutoarele de 
minimis primite in ultimii 3 ani nu pot depaşi echivalentul a 200.000 
EUR 

 

21 

Programul de 
microindustrializare 



• Urban: Microintreprinderi, firme mici și mijlocii 

• Mediul Rural: firme mijlocii non-agricole 

• Firmele mari (peste 250 angajați la nivel de grup) nu sunt eligibile                                           

• Investiții în capacități de producție sau servicii  

• Activități eligibile: 

              - construcție/modernizare și extindere spații de producție/servicii 

              - dotare cu active corporale și necorporale 

              - certificarea produselor, serviciilor și proceselor; promovare 

• Asistență financiară (probabilă):  

               - Grant de max. 1 mil. Euro/ proiect – cu exceptie Bucuresti/Ilfov               

• 745 milioane Euro 
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POR 2.1 si 2.2 
Investitii de IMM-uri 
 



• Nu toate codurile CAEN sunt eligibile.  

• Cele mai bune șanse: industria textilă, mobilă, produse plastice, 
electronice, automotive, electrocasnice, producători de motoare, 
utilaje și vehicule, servicii medicinale, unități de cazare în statiuni 
balneare, baze sportive, servicii de editare și publicitate, reciclare, 
arhitectura, consultanta tehnică, etc. 

• Alte domenii eligibile: fabricarea de produse chimice, de hârtie, sticlă, 
ceramică, ipsos, mortar, beton, tuburi, metale neferoase, unelte, 
diverse produse pentru consumatori, diverse servicii de reparații, 
unele servicii de construcții și instalații, transporturi și depozitare, etc.  
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POR 2.1 si 2.2 
Investitii de IMM-uri 
 



 

 

 

24 

PNDR 6.2 
Activități neagricole 

• Microîntreprinderi, întreprinderi mici și ferme existente sau nou-
înființate din spațiul rural  

• Activități productive, meșteșugărești, agro-turistic sau servicii  

• Maxim 70.000 Euro fonduri pentru 

– Construcție/modernizare de cladiri 

– Achizitie de echipamente/dotari, software, licențe 

• Ajutor nerambursabil 100 % in doua transe  

– 70% la semnarea contractului de finantare 

– 30% la indeplinirea indicatorilor din proiect 

• Avantaj pentru textile și pielărie, industrii creative și culturale – inclusiv 
meșteșuguri, IT, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural 
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PNDR 6.4 
Activități neagricole 

• Microîntreprinderi, întreprinderilor mici și ferme existente sau nou-
înființate  din spațiul rural  

• Activități productive, meșteșugărești, agro-turistic sau furnizarea de 
servicii  

• Maxim 200.000 Euro de minimis pentru 

– Echipamente, software, licențe 

– Construcție/modernizare de cladiri 

• 70-90% in funcție de activitate 

• Avantaj pentru textile și pielărie, industrii creative și culturale – inclusiv 
meșteșuguri, IT, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural 
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Investiții în exploatații 
agricole 

• Măsura se adresează fermierilor, grupurilor de producători și 
stațiunilor de cercetare dezvoltare 

• Finanțările oferite: 50% din valoarea eligibilă a proiectului dar nu mai 
mult de 500.000 Euro pentru proiecte de echipamente, 1,5 mil. Euro 
(construcție si echipamente), 2 mil. Euro (lanțuri scurte de 
aprovizionare sau investiții ale grupurilor de producatori) 

• Există situații în care procentul de finanțare sau suma oferită pot 
crește 

• Si proiecte cu punctaj mic au șanse bune 
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Investiții în exploatații 
agricole 

•  Construcţia, modernizarea și dotarea clădirilor din cadrul fermei, 
destinate activității productive; 

• Achiziţionarea de maşini agricole/utilaje şi echipamente noi, în limita 
valorii de piaţă a bunului respectiv – lista de la AFIR;  

• Achiziționarea de mijloace de transport compacte, frigorifice în scopul 
comercializării produselor agricole în cadrul lanțurilor scurte; 

• Ferme care produc peste 250.000 SO-uri sunt dezavantajaţi 

• De preferat sa fie fermierul membru de o asociaţie/OIPA  



• Intreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau 
întreprinderi mari 

• Cheltuieli eligibile: costuri salariale pe o perioadă de 2 ani consecutivi 

• Crearea a minim 10 locuri de muncă dintre care min. 30% destinate 
lucrătorilor defavorizați; realizarea unei investiții 

• SE, Sud-Muntenia, NE, SV Oltenia, Centru, NV: max 50% 

• Regiunea Vest și Ilfov: max 35% 

• București: max 15% pana 2017 

                        max 10% 2018-2020 
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HG 332/2014 
ajutor de stat 



• Apelurile de proiecte au fost anunțate cu putin timp înainte de 
lansare 

• Perioada de evaluare lungă 

• Procesul de evaluare este uneori dificil de înțeles, factorii de 
evaluare fiind subiectivi sau deciziile fiind luate pe criterii politice 

• În general au fost mai multe proiecte depuse decât bugetul alocat – 
competiție ridicată între proiecte 

• Multe proiecte eligibile nu au putut fi finanțate  

• Inflexibilitatea regulilor / autorităților în timpul implementării  
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Probleme din Partea 
Autorităților FE 



• Perioade mai scurte de evaluare  

• Mai multe fonduri disponibile pentru sectorul privat  

• Mai puține piedici generate de achizițiile publice  

• Anunțarea prealabilă a sesiunilor de depunere a proiectului și 
respectarea calendarelor publicate  

• Criterii de evaluare transparente și obiective 

• Mai multă flexibilitate pentru modificări de soluție tehnică în timpul 
implementării  

• Strategii și priorități mai clare și mai consistente la nivel sectorial și 
național  
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Aspecte de îmbunătățit 
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Ce face Becker Consult? 

• Expertiză în managementul proiectelor cu finanțare europeană/ 

finanțare guvernamentală: 
 

•  Elaborarea documentației dosarului de finanțare 

•  Asistență în implementarea investiției 

•  Asistență în identificarea de investitori 
 

• Specialiști în managementul proiectelor cu finanțare europeană 

 

Becker Consult 

Intrarea Rigas, 29 C 

București 

Tel. +40 21 314 35 60 

office@beckerconsult.ro 

www.beckerconsult.ro 

 

http://www.beckerconsult.ro/

