
I. DEPUNERE:

TERMEN MODUL DEPUNERII CRITERII DE SELECȚIE 

OUG 113/2022 publicată în 

Monitorul Oficial 

Online În ordinea descrescătoare a 

punctajelor și în limita bugetului 

aprobat. 

Punctaj minim: 60 de puncte 

Autoritatea de Management Programului operațional Competitivitate 

AM POC 

Pagină de web 

https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-

management/am-poc/ 

II. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI:

ÎNCADRAREA 

SOLICITANTULUI 
ANGAJAŢI 

CIFRA DE 

AFACERI 
TOTAL ACTIVE 

Microîntreprinderi  0-9 0 – 2 mil. € 0 – 2 mil. € 

Întreprinderi mici  10-49 ≤ 10 mil. € ≤  10 mil. € 

Întreprinderi mijlocii  50-249 ≤ 50 mil. € ≤  43 mil. € 

Beneficiari eligibili: IMM/ microîntreprinderi. 

OUG 113/2022 -  Măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri 

externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării 

IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor - 2022 
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Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de

exploatare în exercițiul financiar 2021; 

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie  2020 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea

activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de 

implementare a proiectului; 

d) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă

de 50.000 euro și valoarea maximă de 500.000 euro și nu depășește de maxim cinci ori cifra de 

afaceri netă în anul 2021; 

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă

o fromă de ajutor public în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;

f) nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile

art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 cu 

modificările și completările ulterioare; 

g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în

ultimii 5 ani pentru aceleași activități, sub forma de costuri eligibile sau nu derulează proiecte 

finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități; 

h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru

care se solicită ajutor de stat; 

i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în

conformitate cu prevederile anexei nr.1 la  Regulamentul delegat  (UE) 2021/2139 al Comisiei 

din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al 

Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o 

activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea 

schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea 
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economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de 

mediu; 

j)minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a

solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de 

automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii 

IMM-ului; 

k)nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care

urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru 

pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită 

ajutorul; 

investiţie iniţială - fie o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei 

unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi 

prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a 

procesului general de producţie al unei unităţi existente, fie o achiziţionare de active legate 

direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost 

achiziţionată şi să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul şi exclude 

simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi; 

l)nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până

la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente. 

III. CONDIȚII DE FINANȚARE:

VALOAREA 

FINANȚĂRII

Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru 

refacerea capacității de reziliență – Ajutor de stat 

Min. 50.000 euro – Max. 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de 

afaceri netă realizată în exercițiul financiar 2021 

INTENSITATEA 

FINANȚĂRII 

Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru 

refacerea capacității de reziliență – Ajutor de stat 
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Codul 
NUTS 

Denumirea regiunii 
NUTS 

Intensitatea maximă a ajutorului 

- 

Întreprinderi 
mijlocii 

Întreprinderi mici si 
microîntreprinderi 

RO11 NORD-VEST 

RO111 Bihor 50% 60% 

RO112 Bistrița-Năsăud 60% 70% 

RO113 Cluj 50% 60% 

RO114 Maramureș 60% 70% 

RO115 Satu Mare 60% 70% 

RO116 Sălaj 60% 70% 

RO12 CENTRU 

RO121 Alba 60% 70% 

RO122 Brașov 50% 60% 

RO123 Covasna 50% 60% 

RO124 Harghita 50% 60% 

RO125 Mureș 50% 60% 

RO126 Sibiu 50% 60% 

RO21 NORD-EST 

RO211 Bacău 70% 75% 

RO212 Botoșani 70% 75% 

RO213 Iași 60% 70% 

RO214 Neamț 70% 75% 

RO215 Suceava 70% 75% 

RO216 Vaslui 70% 75% 

RO22 SUD-EST 

RO221 Brăila 70% 75% 

RO222 Buzău 70% 75% 

RO223 Constanța 60% 75% 

RO224 Galați 70% 75% 

RO225 Vrancea 70% 75% 

RO226 Tulcea 70% 75% 

RO31 SUD-MUNTENIA 

RO311 Argeș 60% 70% 

RO312 Călărași 70% 75% 

RO313 Dâmbovița 60% 70% 

RO314 Giurgiu 60% 70% 

RO315 Ialomița 70% 75% 

RO316 Prahova 70% 75% 

RO317 Teleorman 70% 75% 
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RO41 SUD-VEST OLTENIA 

RO411 Dolj 70% 75% 

RO412 Gorj 70% 75% 

RO413 Mehedinți 70% 75% 

RO414 Olt 70% 75% 

RO415 Vâlcea 70% 75% 

RO42 VEST 

RO421 Arad 40% 50% 

RO422 Caraș-Severin 50% 60% 

RO423 Hunedoara 50% 60% 

RO424 Timiș 40% 60% 

RO322  Ilfov (parțial)* 

RO322 Ciorogârla, 
Domnești, 
Clinceni, 
Cornetu, 
Bragadiru, 
Dărăști-Ilfov, 
Jilava, 
1 Decembrie, 
Copăceni, 
Vidra, 
Berceni. 

45% 55% 

RO322 Periș, Ciolpani, 
Snagov, Gruiu, 
Nuci, Grădiștea, 
Petrăchioaia, 
Dascălu, Moara 
Vlăsiei, Balotești, 
Corbeanca, Buftea, 
Chitila, Glina, 
Cernica, Dobroești, 
Pantelimon. 

55% 65% 

IV. CONDIȚII SPECIFICE:

PROFIT Profit operațional în 2021 

VECHIME Înființate până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv 

CAEN Detalii în capitolul VIII. 

Codul CAEN pentru care se solicită finanțare trebuie să fie autorizat la 

data depunerii cererii de finanțare. 
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ALOCARE 

FINANCIARĂ 

89.535.149 euro pentru industria alimentară panificație, patiserie și alte activități 

asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. 

89.535.149 euro pentru construcții, materiale de construcții, echipamente, 

mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.   

Bugetul se va supracontractra cu 100%. 

NUMĂR ESTIMATIV 

DE BENEFICIARI 

- 

V. TIPURI DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de

tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte 

categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu 

este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în 

vigoare; 

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde,

inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte 

achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii 

existente. 

VI. CHELTUIELI ELIGIBILE:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de

finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli 

de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli 

privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției 

și sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modoernizare este considerată 

eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiții inițiale. 

b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:
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1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C,

tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor 

și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv 

cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile 

funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru 

montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu 

racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului; 

2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier,

echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe. 

3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de

producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente 

activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare; 

4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii

de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru 

eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; 

c) cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu

achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active 

similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a 

activelor corporale ce fac obiectul proiectului; 

d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și

nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 

cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile. 
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Din granturile pentru investiții nu se finanțează: 

a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate

acestora; 

b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare

clădirilor, construcțiilor conexe precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții de natură 

similară care deservesc hotelurile și restaurantele; 

c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția,

modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, 

construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte 

activități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinate clădirilor, construcțiilor 

anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care deservesc activitățile de 

producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; 

d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea precum și alte categorii de natură

similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative; 

e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art.

23.
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VII. CRITERII DE SELECȚIE:
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VII. DOMENII DE INVESTIȚII ELIGIBILE:

Domenii de activitate eligibile pentru granturile de investiții acordate sub forma de ajutor de 

stat 

10 Industria alimentară (secțiunea C) 

1011 Productia si conservarea carnii 

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 
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1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 

1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 

1052 Fabricarea inghetatei 

1061 Fabricarea produselor de morarit 

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 

1072 
Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor 
conservate de patiserie 

1073 
Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase 
similare 

1081 Fabricarea zaharului 

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor 

1085 Fabricarea de mancaruri preparate 

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 

1106 Fabricarea malțului 

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte 
ape îmbuteliate 

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton. 

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA 
MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn 

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 

2. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 
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23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2311 Fabricarea sticlei plate 

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 

2313 Fabricarea articolelor din sticlă 

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 

2320 Fabricarea de produse refractare 

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2351 Fabricarea cimentului 

2352 Fabricarea varului și ipsosului 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 

2363 Fabricarea betonului 

2364 Fabricarea mortarului 

2365 Fabricarea produselor din azbociment 

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 

2391 Fabricarea de produse abrazive 

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 

24  Industria metalurgică (Secțiunea C) 

2410 Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 

2420 Producția de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel 

2431 Tragere la rece a barelor 

2432 Laminare la rece a benzilor inguste 

2433 Producția de profile obținute la rece 

2434 Trefilarea firelor la rece 

2441 Producția metalelor pretioase 

2442 Metalurgia aluminiului 

2443 Producția plumbului, zincului si cositorului 

2444 Metalurgia cuprului 

2445 Producția altor metale neferoase 

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 

2451 Turnarea fontei 

2452 Turnarea otelului 

2454 Turnarea metalelor neferoase usoare 

2454 Turnarea altor metale neferoase 

25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, 
UTILAJE ȘI INSTALAȚII
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2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 

2550 
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia 
pulberilor 

2561 Tratarea și acoperirea metalelor 

2562 Operațiuni de mecanică generală 

2571 Fabricarea produselor de tăiat 

2572 Fabricarea articolelor de feronerie 

2573 Fabricarea uneltelor 

2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității 

2720 Fabricarea de acumulatori și baterii 

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 

2790 Fabricarea altor echipamente electrice 

28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.

2811 
Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și 
motociclete) 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice 

2813 Fabricarea de pompe și compresoare 

2814 Fabricarea de articole de robinetărie 

2815 
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de 
transmisie 

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 

41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI

4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor 

4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane 
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4213 Construcția de poduri și tuneluri 

4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 

4291 Construcții hidrotehnice 

4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a. 

43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 

4312 Lucrări de pregătire a terenului 

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 

4321 Lucrări de instalații electrice 

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 

4331 Lucrări de ipsoserie 

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 

4339 Alte lucrări de finisare 

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 
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