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C L A R I F I C Ă R I 

 

privind accesarea submăsurii 6.2 și submăsurii 6.4 
 

 

Clarificări comune sM 6.2 și sM 6.4: 

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial cu numărul 534 din data de 17 iulie 2015 a Ordinului 

nr. 1731/13.07.2015  privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat 

microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

activităţilor economice neagricole",  în trimiterile din Ghidurile solicitantului aferente sub-

măsurilor 6.2 și 6.4 la Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul 

Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor 

mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole, se va 

face referire la ORDINUL nr. 1731 din 13 iulie 2015 privind instituirea schemei de ajutor de 

minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru 

înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole". 

Având în vedere ca finanțarea se acordă doar pentru realizarea activităților aferente unui singur 

cod CAEN, în cererile de finanțare aferente sub-măsurilor 6.2 și 6.4, la secțiunea B1.1 se va 

completa un singur cod CAEN – acela al activității finanțate prin proiect. 

Ca excepție, pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 6.4, se pot completa mai multe coduri 

CAEN în situația în care aceste coduri CAEN sunt aferente unui singur flux tehnologic/ tip de 

serviciu prestat (ex: activități de asistență medicală generală și activități de asistență medicală 

specializată). 

 

Clarificări specifice sM 6.2: 

 Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial cu numărul 534 din data de 17 iulie 2015 a 

Ordinului nr. 1731/13.07.2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin 
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acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea 

şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole", solicitanții vor avea în vedere 

prevederile actului legislativ inclusiv cele referitoare la activitățile și cheltuielile 

neeligibile, precum și la criteriile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le 

îndeplinească (inclusiv verificarea ca întreprinderea să nu fie în dificultate, respectiv 

completarea Declarației privind neîncadrarea în categoria firmelor în dificultate, 

conform definiției din actul legislativ – verificare care se aplică tipurilor de solicitanți 

de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2, care se încadrează în prevederile acestui act 

normativ).  

 În conformitate cu prevederile fișei sM 6.2, intensitatea sprijinului este de 100%, 

valoarea sprijinului putând fi de 50.000 euro sau de 70.000 euro. Prin urmare, pe 

parcursul Ghidului solicitantului sM 6.2, referirile la “Intensitatea sprijinului” se vor citi 

ca fiind “Valoarea sprijinului”. 

 În conformitate cu Anexa 8 la Ghidul Solicitantului ”Lista codurilor CAEN pentru care nu 

sunt considerate cheltuieli eligibile construcția, modernizarea sau extinderea clădirilor, 

ci numai dotarea acestora”, se va acorda atenție în Ghidul solicitantului, la punctul 2.3 

TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI ELIGIBILE, faptului că din lista codurilor CAEN din 

Anexa 7 sunt permise doar cheltuielile de dotare aferente codurilor CAEN din Anexa 8 a 

Cererii de Finanțare.  

 În conformitate cu secțiunea E a Cererii de Finanțare, documentul 10.1 ”Notificarea de 

asistență de specialitate de sănătate publică” este un document care se depune în etapa 

de contractare, prin corelare cu prevederile din cererea de finanțare.   

 În cazul nerespectării planului de afaceri se recuperează prima tranșă, proporțional în 

raport cu obiectivele nerealizate – conform prevederilor din fișa sM 6.2. 

 Pentru evitarea unei interpretări eronate, în Planul de afaceri, pagina 4 - Exemple de 

obiective specifice, textul “valoare materie primă” se referă la “cantitate materie 

primă”; la pag. 5 în tabelul cu titlul de exemplu – ”Creșterea competitivității” este un 

singur obiectiv, iar procentul aferent se cumulează, fiind de 80%; atingerea obiectivului 

urmând a fi verificată prin realizarea tuturor acțiunilor corelate pentru acest obiectiv. 

 În Planul de afaceri tabelul de la pagina 11 ”Prognoza încasărilor și plăților – varianta cu 
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proiect” nu este obligatoriu de completat, fiind considerată o dublare a informațiilor 

prezentate în tabelul anterior ”Prognoza veniturilor și evoluția activității propuse prin 

proiect”. 

 

Clarificări specifice sM 6.4: 

 Pentru o înțelegere mai bună a aplicării criteriilor de departajare, la punctul 3.1.3 

VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE din Ghidul Solicitantului sM 6.4, se fac 

următoarele clarificări: 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea se face în funcție de valoarea 

eligibilă în ordine crescătoare. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj și aceeași valoare eligibilă, departajarea acestora 

se face în funcţie de tipul proiectului ‐ se acordă prioritate proiectelor prin care se 

propun servicii ‐ altele decât servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism; 

În cazul proiectelor din aceeași categorie (producție, respectiv servicii) cu același 

punctaj și aceeaşi valoare eligibilă, departajarea se realizează în funcţie de activitatea 

desfăşurată prin proiect şi anume: se acordă prioritate proiectelor care propun activităţi 

meşteşugăreşti, respectiv servicii IT. 


