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2.2 SPRIJINIREA CREĂRII ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚII 

AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR

IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii 

non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de 

minim 1 an.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

INTENSITATEA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

min. 1.000.000 
EURO

max. 5.000.000 
EURO

Categorie IMM/ 
Regiune de 
dezvoltare

NORD-
EST

SUD EST SUD 
MUNTENI

A

SUD 
VEST 

OLTENIA

VEST NORD 
VEST

CENTRU

Intreprinderi 
mici

60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%

Intreprinderi 
mici, 
microintreprinde
ri

70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%



TIPURI DE ACTIUNI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului

1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la

starea iniţială

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare

obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze

naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se

execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,

ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile

aferente racordării la reţelele de utilităţi.

3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren

3.2 Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.3. Comisionae, acorduri si taxe

3.4. Proiectare şi inginerie

3.5. Consultanţă

3.6. Asistenţă tehnică

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

cu si fara montaj, dotări)

4.3. Active necorporale

5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute



1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se

încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor

mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor

mijlocii din mediul rural.

2. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia trebuie

sa fie autorizat de catre solicitant la momentul depunerii

cererii de finantare.

3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă

corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a

înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior

depunerii cererii de finanțare.

4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel

puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

6. Locul de implementare a proiectului este situat în:

– în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe)

pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

– în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să

aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca

sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform

certificatului constatator ORC.

CRITERII DE ELIGIBILITATE



Grilă de evaluare tehnică și financiară 

Criteriu/ Subcriteriu Punctaj

53

15

a. Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 15

b Este cuprins într-una din celelalte diviziuni decât cele de la pct. a. 10

21

7

a. >=4 7

b. >=3 și <4 4

c. >=2 și <3 2

d. <2 0

7

a. >=7% 7

b. >=6% și <7% 4

c. >=5% și <6% 2

d. <5% 0

7

a. >=20% 7

b. >=10% și <20% 4

c. >=0% și 10% 2

d. <0% 0

17

a. >= 7 ani 17

b. >= 5 și < 7 ani 10

c. >= 2 și < 5 ani 5

d. < 2 ani 0

26

26

9

a. >=2 9

b. >=1,5 și <2 6

c. >=1 și <1,5 3

d. <1 0

9

a. >=5% 9

b. >=3% si <5% 6

c. >=1% si <3% 3

d. <1% 0

2.1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare

2.1.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 

2.1.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 

Capacitatea financiară și operațională a solicitantului

Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție

1.1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” 

la ghid)

1.2. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, 

după implementarea investiției

1.2.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 

1.2.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 

1.2.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea

investiției, față de anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare)

1.3. Experiența solicitantului în domeniul vizat de investiție (la nivel de diviziune CAEN, în funcție de data autorizării activității la Registrul

Comerțului)



8

a. >=20% 8

b. >=10% si <20% 5

c. >=0% si 10% 3

d. <0% 0

15

9

a. Utilizarea surselor regenerabile de energie 3

b.
Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producţie).

Optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice
3

c. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor 3

6

a. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi 3

b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos) 3

6

a. Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul axei prioritare 7 POR 2

b. Proiectul se încadrează într-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană 2

c. Societatea propune un proiect în baza unei alte strategii de dezvoltare locală/ naţională 2

100

3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:

Concentrarea strategică a investițiilor

Total

2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N faţă de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare)

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.

3.1. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:



SERVICII OFERITE DE ZAGO DEVELOPMENT:

ANALIZE MENTINERE INVESTITIE

RAPOARTE DE DURABILITATE URMARIRE ATINGERE INDICATORI

IMPLEMENTARE

PROIECT

CERERI DE 
RAMBURSARE

CERERI DE PLATA
RAPOARTE DE 

PROGRES

PROCEDURI DE 
ACHIZITII

PUBLICE/PRIVATE

ELABORARE PROIECT

CERERE DE 
FINANTARE

PLAN DE 
AFACERI

DECLARATII ANEXE
STUDIU DE 
FEZABILITA

TE

ANALIZE 
COST-

BENEFICIU

ANALIZA OPORTUNITATI

DE FINANTARE

ANALIZA DE ELIGIBILITATE



Va multumim pentru interesul manifestat fata 
de serviciile prestate de societatea ZAGO 
DEVELOPMENT SRL-D.

• CUI: 34958718, Nr. ORC: J40/10794/2015

• Sediu Social: Aleea Baiut, Nr. 9A, sector 6, Bucuresti

• Tel: 0747 010 793/0741 611 113

• E-mail: office@zagodevelopment.ro

• Website: www.zagodevelopment.ro

mailto:office@zagodevelopment.ro
http://www.zagodevelopment.ro/

