
Clarificări privind Domeniul Major de IntervenŃie  
4.3 „Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprinderilor” 

 
 
AMPOR a transmis ADR Vest în data de 15.06.2010 adresa cu numărul 38999/14.06.2010, 
prin care se clarifică aspecte privind domeniul major de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea 
Dezvoltării Microîntreprinderilor”. 
 
Conform acestor clarificări: 
 

• Unul dintre criteriile de eligibilitate menŃionează faptul că: "Solicitantul a 
desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puŃin unui an fiscal 
integral şi a obŃinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de 
depunere a cererii de finanŃare".  
CondiŃia privind obligativitatea ca microîntreprinderea solicitantă să fi 
desfăşurat activitate un an fiscal integral nu se referă la anul fiscal anterior 
depunerii cererii de finanŃare, ci poate fi orice an fiscal din activitatea firmei.  

 
• In cazul proiectelor care implică numai dotarea cu echipamente, în Ghidul 

Solicitantului se precizează faptul că la momentul depunerii cererii de finanŃare 
“Solicitantul trebuie să aibă dreptul să desfăşoare activitatea economică în care se 
realizează investiŃia propusă prin proiect (identificată mai sus), la sediul principal 
sau secundar – punct de lucru) identificat ca locul de implementare a proiectului. 
De regulă, aceste informaŃii sunt înscrise în Certificatul constatator emis de oficiul 
registrul comerŃului. În caz contrar, ele trebuie să reiasă fie din actul constitutiv 
şi/sau modificările ulterioare, fie dintr-o hotărâre a adunării generale a 
acŃionarilor/consiliului de administraŃie etc., conform legislaŃiei în vigoare”.  
Până în etapa precontractuală (la momentul efectuării vizitei la faŃa locului), 
spaŃiul de implementare a proiectului trebuie sa fie înregistrat la Registrul 
ComerŃului ca şi sediu principal /punct de lucru. 

 
• În etapa precontractuală, în cazul în care solicitantul a aprobat situaŃii financiare 

noi (mai recente) faŃă de cele depuse odată cu cererea de finanŃare, acestea vor fi 
prezentate la vizita la faŃa locului, iar în cadrul acestei etape se va verifica dacă 
solicitantul îşi păstrează statutul de  microîntreprindere. 

 
• Conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor 

mici şi mijlocii, art 6 (2) „Dacă la data întocmirii situaŃiilor financiare anuale 
întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta 
nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere 
decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciŃii financiare 
consecutive”. Astfel, pentru ca o firmă să poată deveni microîntreprindere este 
necesar ca două exerciŃii financiare consecutive întreprinderea să îndeplinească 
plafoanele prevăzute pentru această subcategorie. De asemenea, o firmă îşi va 
pierde statutul de microîntreprindere dacă două exerciŃii financiare consecutive 
depăşeşte plafoanele prevăzute pentru această subcategorie.  

 


