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CUPRINS 

Pașii care trebuie parcurși pentru a obține o finanțare nerambursabilă 

Ce înseamnă o documentare corectă pentru a realiza proiectul de finanțare 

 

În orice tip de proiect în proporție de 90% procedurile sunt asemanătoare fie că 

este vorba de proiecte mici cum ar fi Start Up Nation, Start Up Plus, Start Up 

Diaspora sau proiecte mai mari precum POR ( Programul Operational Regional) 2.2 

sau 2.1. 

Etapele sunt: 

 Lansarea programului 

 Analiza investiției 

 Scrierea  și depunerea proiectului 

 Evaluarea și obținerea finanțării 

 Implementarea și monitorizarea. 

 

Informații generale 

În prima etapă, autoritățiile decid perioada în care un proiect va fi lansat. În 

momentul în care toate datele proiectului sunt în regulă va fi scos public ghidul 



   

 

programului de finanțare. Acest ghid este ca un manual  cu toate instrucțiunile 

necesare prin care se pot afla toate detaliile proiectului,  cum ar fi: 

- lista codurilor CAEN eligibile  

- industrii care vor fi avantajate în proiect  

- cheltuielile eligibile și cele neeligibile 

- valoarea finanțării și bugetul alocat 

- valoarea cofinanțării proiectului.

 

În cea de-a doua etapă este indicat a fi realizată o analiză internă sau colaborarea 

cu o companie specializată, cu experiență în scrierea și implementarea proiectelor 

Europene/Norvegiene sau de stat. În această etapă trebuie descoperite punctele 

tari și cele slabe ale proiectului. 



   

 

Fiecare program de finanțare are un termen limită de depunere  a proiectelor  care 

depinde de tipul programului de finanțare (poate varia depunerea de la câteva 

săptămâni la câteva luni). După ce proiectul este scris conform cerințelor 

subliniate în ghid, proiectul va fi depus la autoritatea contractantă care se  ocupă 

de acel program. 

După ce proiectul a fost scris și depus urmează perioada de evaluare care  variază 

între câteva săptămâni și câteva luni în funcție de tipul programului de finanțare. 

După etapa de evaluare se afișează firmele câștigătoare care au obținut finanțarea. 

 

 

Întreprinderile mici și mijlocii 

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) pot solicita granturi, împrumuturi și 

garanții. De asemenea, ele pot încerca să câștige contracte pentru furnizarea de 

bunuri sau servicii. 

 

Pentru a fi considerată IMM, o întreprindere trebuie să aibă: 

- mai puțin de 250 de angajați 

- o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/sau deţin 

active totale de până la 43 de milioane de euro 



   

 

 

Documente necesare (orientative) în vederea depunerii unui proiect 

 Analiza economico-financiară 

 Analiza de risc 

 Studiul de fezabilitate 

 Proiectul tehnic (acolo unde este cazul) 

 Autorizația de construcție 

 Aviz de mediu 

 Evaluarea strategică de mediu 

 Documente care confirmă cofinanțarea (unde este cazul) 

 Detalii privind contribuția în natură 

 Titlul de proprietate/Act de concesiune 

 Documentele contabile ale firmei 

 Cazierul fiscal al persoanei autorizate să depună cererea de finanțare și al 

persoanei responsabile de proiect; 

 Adeverința că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (obținută de la 

Administrația Financiară). 

 

Pașii de urmat în vederea obținerii finanțării nerambursabile 

 Completarea cererii de finanțare și a anexelor solicitate de către Autoritatea 

de Management 

 Cererea de finanțare este transmisă Organismului Intermediar / Autorității 

de Management 

 Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare 

 Verificarea eligibilității proiectului 

 Evaluarea tehnică și financiară a proiectului 

 Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare. 


