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Nr. Întrebare Răspuns 
Data publicarii: 22 iunie 2007 

1.   Am dori sa stim daca pentru acest 
program poate aplica un IMM care 
este persoana juridica romana insa 
are capital  privat 100% strain, 
detinut de catre o firma straina ( 
firma din Romania  apartine 100% 
unei firme straine inmatriculata in 
Franta) ? 

Intreprinderea NU respecta criteriul de 
independenta definit in alin (2) din art 3 
din lege: 
Art. 3. – (1) Întreprinderile mici şi 
mijlocii sunt definite ca fiind acele 
întreprinderi care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) au un număr mediu anual de salariaţi 
mai mic de 250; 
b) realizează o cifră de afaceri anuală 
echivalentă cu până la 
8 milioane de euro sau au un rezultat 
anual al bilanţului contabil care nu 
depăşeşte echivalentul în lei a 5 
milioane euro; 
c) respectă criteriul de independenţă, 
astfel cum este acesta 
definit în alin.(2). 



(2) Sunt considerate independente 
întreprinderile mici şi 
mijlocii care nu sunt deţinute în 
proporţie de peste 25% din capitalul 
social sau din drepturile de vot de către 
o altă întreprindere sau de mai 
multe întreprinderi împreună, care nu 
fac parte din categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
(3) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(2), este considerată 
independentă o întreprindere aflată într-
una din următoarele situaţii: 
a) întreprinderea este deţinută de 
societăţi publice de investiţii, 
de societăţi cu capital de risc, investitori 
instituţionali, universităţi sau 
centre de cercetare non-profit, cu 
condiţia ca aceştia să nu exercite, în 
mod individual sau împreună, controlul 
asupra întreprinderii; 
b) capitalul este divizat de aşa natură 
încât deţinătorii nu pot fi 
identificaţi, întreprinderea declară cu 
bună-credinţă, pe propria răspundere, 
că este în măsură să presupună că nu 
este deţinută în proporţie de 25% sau 
mai mult de o altă întreprindere sau de 
mai multe întreprinderi împreună 
care nu fac parte din categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
(4) Îndeplinirea criteriului de 
independenţă se stabileşte pe baza 
declaraţiei pe propria răspundere a 
întreprinderii interesate în atestarea 
încadrării în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 
(5) Plafonul cifrei de afaceri prevăzut la 
alin.(1) lit.b) poate fi 
modificat, în funcţie de evoluţia 
indicatorilor macroeconomici, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

2.  La pagina 8, punctul d 5 se 
mentioneaza faptul ca solicitantii 
nu trebuia sa fi inregistrat pierderi 
in anul financiar anterior (2006). 
Criteriu care se verifica si pentru 
IMM-urile membre ale ONG-urilor 
care aplica la program. 

La depunerea cererii de finantare numai 
aplicantul (IMM sau ONG) trebuie sa 
dovedeasca faptul ca nu are pierderi, 
prin depunerea unei copii dupa ultimul 
bilant propriu. Nu se pot solicita 
documente din partea IMM membre pt 
ca nu este nevoie ca aplicantul sa scrie 



Cum vor demonstra aceste ONG-
uri ca membrii lor, care vor 
beneficia de serviciile furnizate in 
cadrul programului, indeplinesc 
acest criteriu si care vor fi 
documentele suport care trebuie 
anexate la depunerea proiectului 
pentru sustine indeplinirea acestui 
criteriu ? 

in proiect explicit care vor fi beneficiarii 
finali ai serviciilor respective.  
Dupa contractare si in momentul 
depunerii raportului financiar, 
beneficiarul (ONG) trebuie sa includa:  

- o lista cu IMM-urile membre care 
au beneficiat de serviciile 
respective si 

- copii dupa bilanturile acestor 
IMM 

 
3.  Solicitantul trebuie sa demonstreze 

ca poate asigura co-finantarea 
proiectului, precizand  sursele co-
finantarii? daca DA atunci care 
este documentul pe care 
solicitantul il va anexa la cererea 
de finantare ?
 
 

NU. E raspunderea solicitantului. Daca 
nu plateste jumatate, atunci nu i se 
recunosc platile efectuate. 
Daca e un IMM trebuie sa plateasca 
50% din costul serviciilor din surse 
proprii. Iar daca nu are pierderi se 
presupune ca are bani.  
Daca e ONG, beneficiarii finali, adica 
IMM membre trebuie sa plateasca 
jumatate pretul din serviciilor. 

4.   Exista posibilitatea de a se 
prelungi termenul limita pentru 
depunerea proiectelor ? 
Pun aceasta intrebare pentru ca  
programul a fost lansat in perioada 
de vara, cand multe firme si 
organizatii (potentiali beneficiari) 
si-au redus considerabil activitatea 
, in principal datorita concediilor de 
odihna dar  
si datorita caniculei exetreme. 
  
 

NU, termenul limita nu poate fi prelungit 
deoarece evaluarea si contractarea sunt 
activitati care trebuiesc finalizate inainte 
de 1 noiembrie 2007. 
 

5.   Se considera conflict de interese 
daca un aplicant IMM are drept 
asociat unic o persoana care 
indeplineste si functia de Consilier 
Judetean? 
  
 

Nu, atata timp cat acesta nu este 
functionar public si nu are nici un rol in 
evaluarea, selectia, implementarea 
schemei. 
 

6.   In ghid se exclud anumite 
sectoare de activitate printre care 
si domeniul agriculturii. Sunt 
eligibile in cadrul acestui program 
activitati dedicate sectorului de 
agroturism?  
 
 

IMM care fac agroturism sunt eligibile. 
Agroturismul nu este activitate agricola. 

7.  La ce se refera termenul de Termenul de consultanta generala de 



consultanta generala de 
management, presupune un 
pachet de servicii sau mai multe, 
avand in vedere ca intr-o firma 
sunt mai multe domenii de 
activitate (resurse umane, juridic, 
etc)? 
 

management nu presupune in mod 
implicit un pachet de servicii. Definirea 
in proiect a serviciilor de consultanta 
sub forma unor pachete de servicii sau 
a unui singur tip de servicii depinde de 
nevoile firmei solicitante / beneficiare. 

8.  Activitatile de training sunt 
eligibile? 
 

Da 

9.  Daca minimul pentru activitatile de 
training este de 5% din costurile 
directe eligibile, exista si un 
maxim? 
 

Nu exista un plafon maxim pt. activitatile 
de training. 

10.  Ce se intampla daca se cheltuie 
mai putin decat suma prevazuta 
initial? (de exemplu in loc de 
18.ooo Euro se cheltuie numai 
12.000 in perioada de 
implementare a contractului)  
 

Aceasta situatie este reglementata 
conform Art. 18.2   din Conditiile 
generale ale contractului de imprumult 
nerambursabil (vezi Anexa A4.2): „Dacă 
la sfârşitul Proiectului costurile eligibile, 
stabilite de către Autoritatea 
Contractantă, sunt mai mici decât costul 
total estimat precizat în Articolul 3.1 din 
Condiţiile Speciale, contribuţia acesteia 
se va limita la suma obţinută prin 
aplicarea procentului stabilit în Articolul 
3.2 din Condiţiile Speciale, la costurile 
eligibile efective aprobate de Autoritatea 
Contractantă. Autoritatea Contractantă 
este singura în măsură să stabilească 
suma finală totală a finanţării 
nerambursabile, la sfâşitul implementării 
în baza aprobării raportului final (tehnic 
şi financiar)”. 
 
Cf. Articolului 12 din Contract - 
Condiţii Generale, „Dacă Beneficiarul 
nu reuşeşte să pună în aplicare 
proiectul în condiţiile asumate şi 
stipulate în contract, Autoritatea 
Contractantă îşi rezervă dreptul de a 
întrerupe plăţile şi/sau de a rezilia 
contractul. Contribuţia Autorităţii 
Contractante poate fi redusă şi/sau 
Autoritatea Contractantă poate cere 
înapoierea, în totalitate sau parţial, a 
sumelor deja plătite, dacă 
Beneficiarul nu respectă termenii 
contractuali (vezi Articolele 15 - 19 



din Condiţiile Generale). 
Pentru a preintampina o astfel de 
situatie, care inseamna ca fondurile 
alocate acestei scheme nu au fost 
folosite eficiet, recomandam insistent 
solicitantilor sa acorde atentie elaborarii 
unor bugete realiste. 
 

11.  Se aplica procedura achizitiilor 
publice?  
Se poate imparti pachetul de 
servicii pe diverse domenii?  
 

Pentru achizitii, se aplica Ordonanta 
34/2006. 
Structurarea pachetelor de servicii de 
consultanta se va face in functie de 
nevoile specifice ale firmei / firmelor 
beneficiare fara insa a forta o impartire 
artificala in mai multe contracte cu 
scopul evitarii aplicarii procedurii de 
achizitii publice, in cazul in care aceasta 
se impune conform legislatiei in vigoare.
 

12.  Firmele de consultanta de la care 
se achizitioneaza serviciile de 
consultanta trebuie sa fie din 
regiune?  
 

Nu. 

13.  Daca unii membri IMM din cadrul 
unui ONG care a depus un proiect 
au pierderi financiare, atunci ONG-
ul nu este eligibil? Toti membrii 
ONG-ului deponent trebuie sa 
depuna situatia financiara sau 
numai ONG-ul?  
 

ONG solicitant este singurul care 
trebuie sa depuna sitiatia financiara 
proprie din care sa rezulte ca nu are 
pierderi. In situatia descrisa, IMM-ul cu 
pierderi nu poate fi beneficiar final al 
serviciilor finantate prin aceasta 
schema. 

14.  La ce linie de buget se trece 
serviciul de consultanta? 3.4?  
 

Da. 

15.  Daca  am 5 IMM se poate aplica 
cu fiecare IMM ?  
 

Solicitantul este persoana juridica – 
IMM definta conform legislatiei in 
vigoare si care respecta toate criteriile 
de eligibilitate mentionate in ghid. 

Conform ghidului: un solicitant nu poate 
depune mai mult de o cerere de 
finanţare într-o regiune în cadrul 
prezentei licitaţii deschise; un solicitant 
nu poate să beneficieze de mai mult de 
o finanţare într-o regiune în cadrul 
acestei licitaţii deschise. 
 
 



16.  Cum se demonstreaza capacitatea 
de management de proiect, daca 
exista un contract de consultanta 
in acest sens se ataseaza la 
cererea de finantare?  
 

Se evalueaza experienta anterioara a 
firmei / ONG solicitante in 
implementarea unor proiecte similare. 
Conform para. 4.1. din Cererera de 
finantare, se solicita „o descriere 
detaliată a proiectelor derulate de 
instituţia  dvs în ultimii 5 ani”. 
 
Nu este obligatorie atasarea de dovezi 
suplimentare. Autoritatea contractanta 
are dreptul sa verifice corectitudinea  
 

17.  Se tine cont la experienta 
manageriala de solicitarea unor  
granturi care au implicat achizitii 
de produse? Nu ar trebui sa se 
tina cont de experienta in 
accesarea unor granturi din 
domeniul serviciilor de consultanta, 
avand in vedere specificul acestei 
scheme de finantare?  
 

Se evalueaza experienta anterioara a 
firmei / ONG solicitante in 
managementul proiectelor din acelaşi 
domeniu şi de o amploare comparabilă 
cu aceea  pentru care solicitaţi 
finanţarea. 

18.  La experienta manageriala se 
puncteaza si proiectele interne ale 
firmei?  
 

Se evalueaza experienta anterioara a 
firmei / ONG solicitante in 
managementul proiectelor din acelaşi 
domeniu şi de o amploare comparabilă 
cu aceea  pentru care solicitaţi 
finanţarea. 

19.  Certificarile ISO sunt considerate 
mai multe pachete de servicii, sau 
toate sunt un pachet de servicii?  
 

Acest lucru depinde de modul in care 
sunt structurate si derulate serviciile 
care vor fi finalizat cu o certificare ISO. 

20.  Contributia proprie cand se 
cheltuie? Exista vreo restrictie in 
acest sens?  
 

Toate cheltuielile si platile trebuie sa fie 
efectuate in conformitate cu contractul 
de grant care va fi incheiat intre 
Autoritatea Contractanta si Beneficiarul 
de grant. Pentru detalii, studiati 
Prevederile financiare din Anexa 
4.2,Conditii Generale. 
 

21.  Daca o firma activeaza in 2 regiuni 
poate depune cerere de finantare 
in fiecare regiune? 
 

Conform ghidului: un solicitant nu poate 
depune mai mult de o cerere de 
finanţare într-o regiune în cadrul 
prezentei licitaţii deschise; un solicitant 
nu poate să beneficieze de mai mult de 
o finanţare într-o regiune în cadrul 
acestei licitaţii deschise. 
In cazul descris, in principiu firma ar 
putea depune 2 cereri de finantare, in 2 
regiuni diferite. Ramane insa sa 



dovedeasca faptul ca are nevoie SI  are 
capacitatea sa co-finanteze 2 contracte 
de consultanta diferite SI poate sa 
gestioneze 2 contracte de grant in 
paralel. 

22.  CCI Sălaj 
 
Va rugam sa ne precizati daca in 
baza rezultatelor financiare 
obtinute de institutia noastra si 
prezentate in tabelul de mai jos, 
Camera de Comert si Industrie 
Salaj este eligibila pentru schema 
de finantare: „Asistenta acordata 
IMM-urilor in scopul achizitionarii 
de servicii de consultanta in 
afaceri”, ce urmeaza a fi 
implementata in cadrul 
Programului Phare 2005 - 
Coeziune Economica si Sociala. 
 

CCI Salaj nu este eligibila pentru 
aceasta schema. 
Conform ghidului solicitantului, criteriul 
de eligibilitate (d5) solicitantul trebuie să 
nu fi înregistrat pierderi în anul financiar 
precedent pentru care situaţiile 
financiare au fost încheiate.  
 

23.  Dacă un IMM are în derulare un 
proiect finanţat prin programul 
SAPARD (grant 1,5 milioane EUR) 
este eligibil pentru această linie de 
finanţare? 
 

IMM este eligibil in masura in care 
respecta toate conditiile de eligibilitate 
mentionate in ghidul solicitantului. 
 
Pentru a fi eligibil, proiectul depus va 
trebui sa respecte Regula de minimis. 
Subliniem, conform ghidului, ca: Ajutorul 
de minimis se va cumula cu alte 
ajutoare de stat acordate pentru 
aceleaşi costuri eligibile. Dacă din acest 
cumul rezultă o intensitate a ajutorului 
care depăşeşte nivelul intensităţii stabilit 
(...) ajutorul de minimis nu poate fi 
acordat (...)nici chiar pentru o fracţie ce 
nu depăşeşte aceste plafoane.  

24.  Se pot achiziţiona servicii de 
consultanţă de la furnizori străini? 
 

Nu exista o restrictie referitoare la 
nationalitatea furnizorilor serviciilor care 
urmeaza a fi achizitionate.  
 

25.  Este eligibila o firma nou infiintata 
care nu are inca un an de 
activitate? Dar una care are 
activitate de mai multi ani, dar nu a 
avut activitate pe un anumit an? 
 

Astfel de firme sunt eligibile, daca 
respecta toate criteriile de eligibilitate 
mentionate in ghid.  
Schema se adreseaza cu 
preponderenţă, dar fără a se limita doar 
la acestea, firmelor aflate la start (vezi 



definitia din ghid), micro-întreprinderile 
şi IMM-urile care demonstrează interes 
şi potenţial pentru a investi în 
dezvoltarea propriei pieţe şi creşterea 
productivităţii. 
 

26.  In cadrul unui proiect, poate scopul 
lui sa vizeze mai mult de un singur 
sector? 

Da, daca sectoarele respective se 
incadreaza in priorităţile şi acţiunile 
aferente Strategiei Naţionale pentru 
dezvoltarea sectorului IMM  şi contribuie 
la atingerea obiectivelor de dezvoltare 
regională incluse în Planul de 
Dezvoltare Regională pentru perioada 
2007 – 2013 al regiunii respective.  
Se acordă prioritate acelor proiecte care 
includ pachete de servicii de 
consultanţă (şi nu celor care prevăd 
achiziţionarea unui serviciu individual).  
 

27.  Referitor la sectorul "asistenta in 
obtinerea de finantare": 
 
(1)* consultanta va apare in buget 
prin metoda de subcontractare 
(apartine astfel unui singur cost in 
cadrul bugetului) *sau 
* componentele serviciului de 
consultanta trebuie defalcate ca si 
activitati in cadrul proiectului? Ma 
intereseaza cum se introduce de 
fapt in buget. 
(2)* ce trebuie sa contina 
contractul de finantare atata timp 
cat nu se stie daca solicitantul este 
sau nu eligibil si nu se stie pe ce 
aplica (lipsa ghidurilor de finantare 
pe fonduri structurale etc.) 
 

(1) Nu exista o solutie unica. Important 
este sa existe o legatura directa intre  
liniile de buget si planul de activitati si 
bugetul sa cuprinda numai cheltuielile 
eligibile, in limitele si proportiile 
specificate in ghid. 
(2) Prezenta schema finanteaza partial 
cheltuieli cu servicii de consultanta, 
inclusiv servicii din domeniul „asistenta 
in obtinerea de finantare”. Contractul de 
grant, in cazul in care este aprobat, 
reglementeaza derularea proiectului 
depus si nu are legatura cu eventualul 
acces al IMM la viitoare surse de 
finantare. 
 

28.  Daca avem de-a face cu o firma 
care este pe pierdere pe anul 
2006, dar este pe profit pe anul 
2005, poate aplica si ea? Daca da, 
se pot atasa actele contabile pe 
2005 respectiv pe 2007 care 
dovedesc ca  
se recupereaza pierderea 
esalonat?   
 

NU.  



29.  Exista vreun conflict de interese 
daca firma de consultanta care 
scrie prezentul proiect va fi aleasa 
si ca si firma de consultanta in 
cadrul lui? 
 

Daca firma de consultanta scrie 
proiectul in calitate de solicitant, atunci 
aceasta va trebui sa achizitioneze 
servicii de consultanta pt sine de la alte 
firme de consultanta. 
Daca firma de consultanta este 
angajata de catre un IMM / ONG 
solicitant ca sa scrie proiectul in numele 
solicitantului respectiv, acest serviciu nu 
va putea fi platit din grantul care va fi 
eventual obtinut, fiind contractat si 
derulat anterior semnarii contractului de 
grant pentru care este elaborata 
solicitarea.  
In cazul in care, prin aplicarea 
procedurilor de achizitii secundare 
corespunzatoare in conformitate cu 
legislatia in vigoare, IMM / ONG alege 
firma de consultanta respectiva (cea cu 
care a avut si anterior alte colaborari) ca 
furnizor de servicii de consultanta, nu 
exista un conflict de interese din acest 
motiv. 
IMM / ONG este integral responsabil in 
fata autoritatii contractante pentru 
derularea proiectului de grant. 
 

30.  Referitor la "tipul actiunilor": Ce se 
intelege prin "documentatie pentru 
dezvoltarea afacerilor: *studii*,..." 
(pg. 11 din ghid)? Vorbim aici si de 
studii de fezabilitate? Dar despre 
un proiect tehnic? 
 

Lista de acţiuni de tipul serviciilor de 
asistenţă pentru dezvoltarea afacerilor 
de la pag 11-12 din ghid nu este 
exhaustiva ci are caracter ilustrativ.  
In sensul larg acordat de ghidul 
solicitantului, termenul de 
„documentatie pentru dezvoltarea 
afacerilor” se refera la orice document 
scris care dovedeste ca un consultant a 
prestat serviciul de consultanta, 
conform contractului. Continutul si titlul 
unui astfel de document difera in functie 
de natura serviciului de consultanta 
respectiv. 
Subliniem necesitatea ca toate serviciile 
de consultanta sa fie finalizate cu 
documente scrise, rezultate tangibile, 
pentru a facilita monitorizarea derularii 
contractului de grant. 



 
31.  Firma noastra ar dori sa depuna 

un proiect in cadrul programului 
Phare/2005/ 17/553.04.01 
"Asistenta acordata IMM-urilor in 
scopul achizitionarii de servicii de 
consultanta in afaceri". Intrebarea 
noastra este: putem depune 
proiectul daca beneficiem de ajutor 
de stat in cadrul programului 
Sapard Romanesc de peste 
200.000 de Euro pentru ultimii 3 
ani fiscal? Mentionam ca ajutorul 
de stat a fost acordat pentru 
modernizarea fabricii, in mare 
parte pentru achizitia de tehnologie 
si echipamente. Am solicitat 
lamuriri si din partea Consiliului 
Concurentei, de unde am aflat ca 
se poate, ca in acest caz ajutorul 
de stat nu se poate cumula cu 
ajutorul de minimis daca nu am 
folosit banii pentru aceleasi 
activitati eligibile. 
 

Parerea noastra este ca da, puteti 
depune un proiect.  
Proiectul poate fi aprobat daca sunt 
respectate toate criteriile de eligibilitate 
ale firmei, costurilor si ale proiectului si 
daca regula de minimis este respectata. 
Ajutorul de minimis se va cumula cu alte 
ajutoare de stat acordate pentru 
aceleaşi costuri eligibile. Dacă din acest 
cumul rezultă o intensitate a ajutorului 
care depăşeşte nivelul intensităţii stabilit 
(...) ajutorul de minimis nu poate fi 
acordat (...) nici chiar pentru o fracţie ce 
nu depăşeşte aceste plafoane. 
 

32.  As dori sa intreb, daca societatea 
noastra poate sa aiba succes la 
proiectul "consultanta in afaceri". 
Proiectul societatii este 
achizitionarea unui software, 
sistemul B-Org, care ajuta 
organizarea firmei in urmatoarele 
domenii: 
1.) Productie 
    - evidenta corecta a comenzilor 
    - situatia exacta a necesarului 
de aprovizionare etc. 
2.) Servicii 
    - lucrul pe baza fisei de 
reparatie 
    - reflectarea fidela a 
consumurilor de materiale in lucrari
3.) Comenzi 
    - inregistrarea imediata a 
necesarului de comandatevaluarea 
necesarului de livrare etc. 
4.) Aprovizionare 
    - posibilitatea clasificarii 
furnizorilor dupa criterii 
    - rapoarte despre produsele 

Obiectivul principal  al schemei de 
finanţare “Asistenţă IMM pentru 
achiziţionarea de servicii de consultanţă 
în afaceri” este îmbunătăţirea accesului 
IMM la servicii de dezvoltare a 
afacerilor, oferite de către prestatorii de 
servicii de consultanţă. 
Achizitionarea de software este eligibila 
in limitele specificate in ghid (20% din 
cheltuielile directe eligibile), daca 
proiectul Dvs. prevede, pe langa 
serviciile de consultanta de specialiate 
(inclusiv consultanta & instruire in 
domeniul IT) menite sa duca la 
imbunatatirea rezultatelor firmei. 
In concluzie se considera cheltuieli 
eligibile: Achizitia de soft in limita a 20% 
din totalul cheltuielilor directe eligibile. 
Se finanteaza de asemenea consultanta 
si instruirea pentru implementarea 
sistemului informatic pe care l-ati 
propus. 
 



cumparate 
5.) Stocuri 
    - metode de descarcare FIFO si 
LIFO 
    - liste de preturi etc 
6.) Vanzari 
    - clasificarea clientilor pe nivele 
de discount 
    - rapoarte in valute 
    - plafon de creditare pentru 
fiecare client 
7.) Analiza manageriala 
    - vanzarile 
    - achizitiile     
    - produsele etc. 
8.) Web Order 
    - posibilitatea preluarii online de 
comenzi de la clienti 
    - infomatii online 
9.) Contabilitate 
    - plan de conturi flexibil 
    - preluarea si contarea automata 
a tranzactiilor din celelalte module 
ale sistemului 
10.) Incasari - Plati 
    - situatia reala a facturilor 
restante 
    - istoricul incasarilor si platilor 
etc. 
 

33.  Mentionez ca potentialul aplicant 
este o agentie de turism. 
  
Sunt eligibile in cadrul programului 
mai sus mentionat urmatoarele 
cheltuieli? 
(a) servicii de consultanta si 
implementarea unui soft specific 
unei agentii de turism?  
(b) achizitionarea licentei Microsoft 
Office si Windows precum si a 
programelor soft specifice  
necesare desfasurarii activitatii de 
baza a agentiei de turism?  
(c) asistenta/instruire resurse 
umane - cursuri specifice 
domeniului turism: curs IATA?  
(d) valoarea soft-urilor trebuie sa 
reprezinte maximum 20% din 
bugetul total al proiectului?  

Toate tipurile de cheltuieli mentionate 
de Dvs. (de la a la e) sunt eligibile.  
Cele de la pct. (b) si (d) sunt eligibile in 
limita a 20% din totalul cheltuielilor 
directe (impreuna cu restul achizitiilor 
de la linia bugetara 3) 
Turismul include activitati considerate 
export invizibil. 



(e) Asistenta pentru export in cazul 
unui aplicant agentie de turism - ce 
implicatii ar avea profilul 
beneficiarului (agentie de turism) in 
vederea achizitionarii 
asistentei pentru export? Impiedica 
specificul aplicantului 
achizitionarea serviciilor de 
asistenta pentru export? Ce 
activitati sunt considerate export 
pentru o agentie de turism? 
 

34.  Se pot achizitiona soft-uri specifice 
activitatilor unei firme (nu licente 
Windows, Office)? pentru acestea 
se va acorda consultanta pentru 
implementarea lor, precum si 
instruiri la persoanele care vor 
lucra cu aceste programe.  
Pe ce linie bugetara vor fi trecute 
aceste cheltuieli si care ar trebui 
sa fie proportia  intre costurile 
privind consultanta si cele legate 
de soft? (avand in vedere ca 
partea de consultanta trebuie sa 
aiba ponderea cea mai mare din 
buget, iar un astfel de soft este de 
asemenea, destul de costisitor) 
  
 

Softul se trece la linia bugetara 3.4, in 
limita a 20% din cheltuielile directe 
(impreuna cu alte achizitii din linia 
bugetara 3). 
Nu exista alte proportii obligatorii intre 
cheltuielile cu consultanta si instruirea 
personalului si cele pentru achizitii de 
echipamente. 

35.  Este eligibila realizarea de studii 
de fezabilitate (acestea 
reprezentand activitati de 
proiectare si nu consultanta 
propriu-zisa)? 
 

Da 

36.  Achizitia unui echipament IT si a 
unui software specializat care prin 
implementarea sa conduce la 
cresterea competitivitatii firmei 
solicitante poate fi asimilata 
achizitiei de echipamente? 
Mentionam faptul ca 
implementarea acestui software 
specializat implica activitati de 
instruire a personalului ce urmeaza 
sa-l utilizeze si poate sta la baza 
planului de dezvoltare a firmei 
solicitante si la implementarea 
unor sisteme de management 

Achizitia unui echipament IT si a 
software-ului specializat poate fi 
considerata cheltuiala eligibila daca 
este utilizat in procesul de consultanta 
si/ sau instruire ce urmeaza sa se 
deruleze in cadrul proiectului. In cazul 
de fata, daca serviciile de consultanta 
includ printre altele si asistenta in 
implementarea planului de dezvoltare a 
firmei solicitante sau implementarea 
unor sisteme de management 
performant, acest tip de achizitii sunt 
eligibile. 
 



performant. 
In cazul in care se permite 
achizitia, cheltuielile cu licenta 
software ului sunt eligibile ? Daca 
da, poate fi trecut in buget la 
capitolul 3.4 ( altele) ? 
 

Costul cu licenta software ului 
achizitionat poate fi trecut in buget la 
capitolul 3.4 ( altele). 
  
 

37.  Un IMM doreste sa aplice pentru 
acest program, iar pentru 
asigurarea co-finantarii de 50% se 
apeleaza la intocmirea si 
depunerea unui proiect in cadrul 
altui program complementar cu 
acesta, program initiat de catre o 
companie austriaca (din fonduri 
private), astfel incat in final 
comasarea celor doua proiecte sa 
intruneasca procentajul de 100% a 
fondurilor necesare pentru 
derularea investitiei. Este eligibil (si 
se poate implementa) un proiect 
care adopta o astfel de solutie 
pentru asigurarea co-finantarii?  
 

In conditiile in care fondurile de co-
finantare provin din fonduri private, se 
respecta principiul evitarii dublei 
finantari, astfel din acest punct de 
vedere ar putea fi eligibil.  
Totusi, solicitantul ar putea dovedi ca 
are suficiente surse proprii de finanţare  
pentru implementarea proiectului numai 
daca in momentul depunerii cererii 
proiectul complementar este cert, 
aprobat si daca din continutul acestuia 
nu rezulta o suprapunere a activitatilor 
si a cheltuileilor. 

38.  Sunt eligibile cheltuielile de cazare 
a consultantilor? Una dintre firmele 
care doreste sa aplice la program, 
vrea sa isi instruiasca agentii de 
vanzari, dar doreste sa ii 
instruiasca cu o firma din afara 
Clujului, deci trebuie sa cazeze 
consultantii. Aceste costuri se pot 
include in costurile de 
subcontractare?? 
 

Cheltuielile de deplasare ale aplicantului 
nu sunt eligibile in cadrul anexei A2 
Buget. 
Firma care furnizeaza serviciile va face 
o oferta cu toate costurile incluse in 
devizul lor, inclusiv deplasare si cazare, 
unde este cazul. Firma va va factura 
"servicii de consultanta" la tariful 
convenit. 
 

39.  In legatura cu achizitia serviciilor 
si  obligativitatea  ca acestea sa se 
realizeze conform procedurii de 
achizitii publice...ce implica  
exact acest lucru? 
 

Pentru achizitii se aplica Ordonanta 
34/2006. 
 

40.  Trebuie depusa cererea de 
finantare, matricea, bugetul, CV ul  
managerului de proiect, 
documentul  de identitate  legala, 
statutul firmei, formularul de 
identitate financiara si copii ale 
celor mai recente situatii 
financiare??? 
 

Formularul de identificare legala (Anexa 
A5a sau A5b) este obligatoriu si se va 
prezenta in documentatia depusa pana 
la 
data de 30 August 2007. Formularul de 
identificare financiara (Anexa A7) va fi 
obligatoriu doar in faza de contractare. 
 



 
41.  (1) Microintreprinderile sunt 

eligibile ? 
 
(2) In cazul in care sunt eligibile,  
au sanse de succes reale - avand 
in vedere numarul mic de 
beneficiari (maxim 4 in cazul 
meu)?  
 
(3) O contributie de 50% din partea 
Phare obliga beneficiarul sa 
organizeze o cerere de oferte (7-8 
oferte cerute, negociere cu 3 dintre 
ofertanti si justificarea alegerii 
unuia dintre acestia) ? 
 

(1) Da. 
 
(2) Evaluarea calitatii propunerilor de 
proiecte se face in conformitate cu un 
numar mai larg de criterii, conform grilei 
de evaluare incluse in ghid. Numarul de 
angajati este doar unul dintre aceste 
criterii. 
 
(3)   Pentru achizitii se aplica Ordonanta 
34/2006. 

42.  Camera de Comert, ca ONG, are 2 
conturi pentru evidentierea 
"profitului", 1201 si 1202. Suma 
acestora este pozitiva, dar unul 
dintre ele este negativ. Cum se va 
intrepreta aceasta situatie privind 
eligibilitatea aplicantului? 

Daca suma lor (algebrica) este pozitiva, 
rezulta ca ONG-ul are profit. 

43.  Bugetul contine erori in ceea ce 
priveste trimiterile in subsolul 
paginii cat si neconcordante cu 
capitolul 2.1.4 din Ghidul 
Solicitantului 

Trebuie mentionat ca Bugetul este un 
format standard, liniile care se refera la 
cheltuieli neeligibile nu pot fi sterse. 
Pentru celelalte erori se va da un 
corrigendum cu forma corecta 

44.  Este nevoie sa stim inca din 
momentul elaborarii cererii de 
finantare care va fi auditorul 
proiectului sau acesta va fi numit 
inainte de semnarea contractului 
cu finantatorul? Ridic aceasta 
problema intrucat in contractul de 
finantare se cer aceste date. 

Nu este obligatoriu, Puteti inscrie insa 
numele firmei de audit care va 
auditeaza de obicei. In buget trebuie 
inserate cheltuielile cu  auditul in limita 
procentului admis 

45.  Este obligatoriu sa depunem o 
data cu dosarul de finantare si 
formularul de identitate financiara 
(A7)? In ghid, apare ca este 
obligatoriu, in schimb, in cererea 
de finantare, la solicitant, scrie ca 
acest documente trebuie adus 
inainte de semnarea contractului 
de finantare. 

Vezi raspunsul la intrebarea 40 

46.  Pot fi finantate cursuri de 
specializare pentru ingineri (care 
nu au functii de conducere) 
in domeniul calculului numeric?  

Da, cu  conditia ca acele cursuri sa nu 
fie sponsorizari individuale, ci cursuri pt 
personalul IMMului si justificat modul in 
care aceste cursuri ajuta firma. 



47.  Un ONG (fundatie) – persoana 
juridica romana cu sediul 
inregistrat in Romania are ca 
membri atat persoane juridice 
romane cat si italiene. ONG-ul 
respectiv (fundatia) este eligibila 
pentru a aplica pe acest program? 

ONG-ul este eligibil daca are printre 
membri IMM-uri cf. legii romane in 
vigoare.  
Cu alte cuvinte NU toti membrii fundatiei 
trebuie sa fie IMMuri. Numai acei 
membri care sunt IMMuri si respecta si 
celelalte criterii (fara datorii, etc.) vor 
putea fi beneficiari finali ai serviciilor de 
consultanta daca ONG-ul obtine grantul 
respectiv. 
 

 
 


