
 
 
 
 
 
 

 

Apelul POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive 

identificate în SNC și PDR-uri (2.1.A - Microîntreprinderi) 

 

Clarificări – situații financiare 

 

Având în vedere modificarea Ghidului Solicitantului specific 2.1A Microîntreprinderi, în 

sensul în care Solicitantul depune Situaţiile financiare anuale ale solicitantului, aferente 

exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a 

acţionarilor sau asociaţilor, vă solicităm să ne comunicaţi dacă pentru proiectele 

înregistrate în luna ianuarie 2017, solicitanţii sunt obligaţi să depună situaţiile financiare 

aferente anului fiscal 2016. 

 

În conformitate cu Ghidul specific, se vor anexa situaţiile financiare anuale ale solicitantului, 

aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea 

generală a acţionarilor sau asociaţilor. Astfel, în cazul cererilor de finanțare depuse în 2017, 

situațiile financiare anexate sunt cele aferente anului 2016, aprobate de adunarea generală a 

acţionarilor sau asociaţilor. În lipsa formularelor standard ale bilanțului, aferente exercițiului 

financiar 2016, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, situațiile financiare pot fi întocmite 

cu ajutorul celui mai recent program de asistență pus la dispoziția entităților gratuit de 

unitățile teritoriale ale MFP (respectiv aferent anului 2015). În etapa precontractuală, va fi 

verificată corespondența informațiilor prezentate cu cele din situațiile financiare depuse la 

unitățile teritoriale ale MFP, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Furnizarea datelor aferente celui mai recent exercițiu financiar încheiat înainte de depunerea 

cererii de finanțare este necesară în contextul verificării respectării unor condiții de 

eligibilitate, cum ar fi cele referitoare la: 

- Încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor - în conformitate cu Legea 

nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare, în vederea încadrării în categoria IMM,  datele 

utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi 

activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 

precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor  

- Încadrarea solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate - în conformitate 

cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 

din tratat 

- Numărul mediu anual de salariați și profitul din exploatare înregistrate în exercițiul 

financiar anterior depunerii cererii de finanțare. 

Totodată, Macheta Analiza și previziunea financiară va conține informaţiile din bilanțul 

aferent ultimelor trei exerciţii financiare încheiate, respectiv: 2016, 2015 și 2014, în cazul 

unei cereri de finanțare depuse în anul 2017. 


