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1. Notificarea aplicantului – Cerere aprobata marcata spre finantare 

 

In urma verificarilor efectuate de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, beneficiarii 

programului primesc notificare cu privire la marcarea cererilor aprobate in urma evaluarii 

pentru finantare. 

Deopotriva, cererilor aprobate pentru care nu s-au calificat pentru etapa de contractare conform 

bugetului vor fi marcate pentru nefinantare. In situatia suplimentarii bugetului, cererilor pot fi 

marcate ulterior pentru finantare. 

Acordul de finantare este disponibil doar pentru beneficiarii care au primit notificarea de tipul- 

“cerere aprobata marcata pentru finantare”. Acesta poate fi accesat in sectiunea Programe 

Nationale- Contractare. 

Beneficiarii programului primesc notificare: 

- in cadrul aplicatiei electronice de inscriere- front office, sectiunea Notificari. 

- pe adresa de email pe care a fost creat contul. 

 

 

Imaginea 1 
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Imaginea 4 

2. Contractare 

 

2.1 Contracte 

 

Dupa primirea notificarii de tipul „Cerere aprobata marcata spre finantare”, beneficiarul  va 

accesa scurtatura „Mergi la contractare” din corpul notificarii sau va accesa tab-ul „Contracte” 

din sectiunea „Contractare”. 

 

Imaginea 5 

Sistemul va afisa: 

✓ numarul contractului 



✓  data contractului 

✓  Apelul 

✓  data transmiterii contractului semnat de catre aplicant 

✓  starea contractului și actiuni.  

Coloanele vor fi completate in masura actiunilor efectuate de catre beneficiar. 

De asemenea, platforma afiseaza un mesaj de tip warning de forma „Ai contracte 

netransmise! Completează câmpurile necesare, descarcă contractul, semnează cu semnătura 

electronică, încarcă și transmite din aplicație”. Utilizatorul va apasa butonul „Modifica” si i se 

va deschide interfata de modificare contract. 

Imaginea 6 

Prin apăsarea scurtaturii „Informatii persoană juridică” utilizatorul va fi redirectionat catre 

aceasta sectiune. Se pot realiza modificari, iar dupa efectuarea modificarilor se va actiona 

butonul „Salveaza”. 

 

Campurile editabile din aceasta sectiune sunt: 

✓ Categorie intreprindere in functie de dimensiune 

✓ Telefon 

✓ Email  

 

Datele de identificare ale persoanei juridice, precum si sediul social se actualizeaza automat in 

cadrul platformei in urma sincronizarii cu datele de ANAF. Beneficiarul nu are posibilitatea 

modificarii acestora in interfata, in cadrul sistemului Granturi IMM. 



Imaginea 7 

Beneficiarul poate opta pentru modificarea reprezentantului legal, daca este cazul, iar in 

acordul de finantare se vor prelua datele identificate in meniul Persoanei Juridice, sectiunea 

Reprezentant legal. 

Prin apăsarea scurtaturii „Reprezentant legal” utilizatorul va fi redirectionat catre aceasta 

sectiune. Se pot realiza modificari, iar dupa efectuarea modificarilor se va actiona butonul 

„Salveaza”. 

Imaginea 8 

2.2 Sectiuni Contracte 

 

➢ Informații contract (numar contract, data contract, apel, data transmitere contract, 

valoare eligibila aprobata, valoare cofinantare aprobata, valoare ajutor nerambursabil 

aprobat; 



Imaginea 9 

 

 

 

➢ Informații persoana juridica  
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➢ Informatii reprezentant legal 

Imaginea 11 

 

 

 

➢ Cheltuieli aprobate  

Imaginea 12 

 

 

 



➢ Documente 

Imaginea 13 

 

Utilizatorul va accesa butonul „Adauga”, iar platforma va deschide modalul „Încarcă dovadă 

cofinanțare”. Utilizatorul apasa butonul „Cauta fisierul”, va incarca fisierul PDF semnat aferent 

dovezii cofinantarii si il va incarca in platforma. 

Imaginea 14 

Dupa incarcarea documentului PDF aferent cofinantarii, utilizatorul va actiona butonul 

„Blocheaza”.  

Sistemul valideaza: 

- Tipul fisierului- este permisa doar incarcarea fisierelor tip pdf 



- Semnatura documentului- sa apartina utilizatorului si sa fie inregistrata in sectiunea 

Identificare electronica 

- Documentul incarcat sa nu contina modificari inainte si dupa semnarea fisierului 

Imaginea 15 

 

In acest punct, utilizatorul poate vizualiza contractul si detaliile contractului, poate debloca 

contractul(contractul se poate bloca si debloca de cate ori e nevoie pana in momentul 

transmiterii), poate descarca contractul și poate transmite contractul. 

În vederea transmiterii contractului, utilizatorul va accesa butonul „Transmite”, iar platforma 

va deschide modalul „Transmite contract finantare”. Din aceasta sectiune, utilizatorul va 

descarca contractul, il va semna si il va incarca in platforma. 

Imaginea 16 

 



Actiuni transmitere contract semnat: 

1. Beneficiarul acceseaza sectiunea Programe Nationale- Contractare- Contracte, in urma 

primirii notificarii de admitere la finantare. 

2. Beneficiarul incarca fisier tip- dovada cofinantare 

3. Beneficiar descarca, semneaza si incarca contract semnat 

Posibile erori: 

 

1. Fisierul incarcat nu este acelasi cu fisierul generat (descarcat) - eroare “Documentul 

semnat nu corespunde declaratiei originale descarcate”. 

2. Documentul incarcat nu este semnat - eroare “Documentul incarcat nu este semnat”. 

3. Documentul incarcat este modificat inainte/dupa semnare - eroare “Documentul 

incarcat contine comentarii sau alte informatii adaugate dupa semnarea acestuia”. 

4. Documentul incarcat nu este format pdf - eroare “Fisierul nu este tip pdf”. 

5. Documentul incarcat nu este semnat cu un certificate inregistrat - eroare “Documentul 

incarcat nu este semnat cu un certificate inregistrat”. 

 

Dupa incarcarea cu succes a contractului, acesta va trece in status „In curs de semnare BO”. 

 

3. Regenerarea contractului 

 

MAT, prin utilizatorii BackOffice poate decide regenerarea contractelor care se afla in etapa 

de semnare semnare sau respinse. 

In momentul in care utilizatorul BO marcheaza contractul pentru regenerare, utilizatorul FO va 

primi notificare atat in platforma, cat si pe e-mail. 
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Imaginea 18 

 

Utilizatorul trebuie sa acceseze sectiunea „Contractare” de unde va urma pasii de la contractul 

initial. Contractul „Marcat pentru regenerare” nu va mai suporta nici o modificare, iar pasii se 

vor urma pe contractul care se afla in statusul „ In curs de semnare FO” la momentul respectiv. 



 
Imaginea 19 

 

4. Contestația 

 

Sistemul permite depunerea contestatiei impotriva respingerii la contractare, in speta doar 

pentru contractele respinse, pentru care beneficiarul a primit decizie de respingere si notificare. 

In momentul in care contractul este respins de catre BO, utilizatorul FO va primi notificare atat 

in platforma, cat si pe email. 

  

Imaginea 20   

 



Imaginea 21 

Utilizatorul are posibilitatea de a depune contestatie, accesand sectiunea „Contestații” din tab-

ul „Contractare”. 

 
Imaginea 22 

 

In aceasta sectiune, utilizatorul va accesa butonul „Adauga”. Actionarea acestui buton va 

deschide modalul ”Adauga contestatie”, unde utilizatorul va completa campurile : Contract 

cerere, subiect si continut. 



Imaginea 23 

 

 

 

Imaginea 24 

Dupa completarea acestor campuri, in coltul dreapta-jos platforma va afisa mesajul 

„Contestatia a fost adaugata cu succes”.  

Utilizatorul poate accesa urmatoarele butoane: 

➢ Informatii 



Imaginea 25 

 

 

 

➢ Editeaza (utilizatorul poate edita subiectul si continutul contestatiei); 

Imaginea 26 



➢ Adauga fisier (utilizatorul poate adauga un document aferent contestatiei); 

Imaginea 27 

➢ Blocheaza contestatie 

➢ Transmite contestatie 

 

In momentul in care utilizatorul acceseaza butonul „Transmite contestatie”, platforma deschide 

modalul „Transmite contestatie”, unde acesta va descarca documentul pentru contestatie, il va 

semna si il va incarca in plaforma.  



Imaginea 28 

 

 

Dupa transmiterea contestatiei, in sectiunea „Contestatii” se vor vizualiza : numar contract, 

apel, subiect, contestatie transmisa la (data-ora), stare si actiuni. 

Imaginea 29 

 

 


