
 
 

 

 

PNRR C9 I3 – Măsura 1 – 

Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării 
IMM-urilor 2022 

 

   

I. DEPUNERE:   

TERMEN MODUL DEPUNERII CRITERII DE SELECȚIE 

Lansare estimativă: 

Trimestrul II - 2022. 

ETAPE: Selectarea unui 

administrator de schemă care să 

implementeze schema  

Lansarea apelului  Evaluarea 

contractelor  Monitorizarea 

proiectelor 

Online Detalii în capitolul VI. 

 
 
 
 

Autoritatea de Management Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) 

 
Pagină de web 

 
https://mfe.gov.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. € 

IMM înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor: 

• a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de 

exploatare în unul 2019; 

• nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la 

buget şi sumele de recuperat de la buget) 

a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului 

de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 
 

b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul 

certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale; 

• nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 

ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse 

publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie 

obiectul cererii de finanţare; 

• nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, 

punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 

• nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau 

suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de 

aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale 

• nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei 

Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, 



 
sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost 

deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă 

• reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata 

pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o 

organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale 

Uniunii Europene 

• reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese 

• Beneficiarul ajutorului de minimis nu-și desfășoară activitatea în sectorul TIC. 

• Sectorul TIC: nu pot aplica firmele care înregistrează venituri sau au unul dintre următoarele 

coduri CAEN autorizate (se aplică de la înființarea firmei și până la depunerea proiectului) 
 

 Cod CAEN Denumirea activității  

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2612 Fabricarea altor componente electronice 

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 

 
6201 

Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software 

orientat client) 

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

 
6203 

Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a 

mijloacelor de calcul 

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

 
6311 

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi 

conexe 

6312 Activităţi ale portalurilor web 

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 



 
III. CONDIȚII DE FINANȚARE: 

INTENSITATEA 
FINANȚĂRII Max. 90% 

VALOAREA 
FINANȚĂRII Min. 30.000 euro – max 100.000 euro 

- Valoarea totală eligibilă nu poate depăși 50% din media cifrei de afaceri 

aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate, exceptând: 

-- cheltuieli cu servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea 

soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile; 

-- cheltuielile de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor 

necesare pregătirii aplicaţiei de proiect propus spre finanţare şi/sau 

managementul aplicaţiei de proiect (inclusiv elaborarea documentaţiilor 

necesare implementării aplicaţiei de proiect). 

Pentru întreprinderile care au două sau un singur exerciţiu financiar 

încheiat, procentul de 50% se va aplica corespunzător mediei ultimelor 

două exerciţii financiare încheiate, respectiv ultimului exerciţiu financiar 

încheiat. 

 
 

IV. CONDIȚII SPECIFICE: 

ALOCARE 

FINANCIARĂ 

 
500 milioane euro 

 
 

REGULA DE 

MINIMIS 

Se supune Regulamentului de minimis nr. 1407/2013. 

Schema de ajutor de minimis aprobată prin ordinul nr. 1468/4255/2020 

din 22 decembrie 2020. 

ATENȚIE! Nu se cumulează cu ajutoarele de minimis de tip COVID (ex. 

granturi pentru capital de lucru, HoReCa) 

NUMĂR ESTIMATIV 

DE BENEFICIARI 

 
5.800 beneficiari 



 
 
 
CONDIȚII SPECIFICE 

La semnarea contractelor beneficiarii vor semna o declarație prin care 

aderă la un set de principii ale Pilonului european al drepturilor sociale. 

În perioada de implementare a proiectului și în perioada de sustenabilitate, 

se va monitoriza modul în care principiile sunt respectate. 

  

Vor fi excluse de la finanțare IMM-urile a căror activități: 
 
• limitează drepturile și libertatea individuală a oamenilor sau încalcă drepturile omului; 

• din domeniul apărării, utilizează, dezvoltă sau produc tehnologii care sunt interzise de legislația 

internațională aplicabilă; 

• au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț); 

• prevăd clonarea în scopuri reproductive; activități destinate modificării patrimoniului genetic 

al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a 

embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv 

de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice; 

• includ jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software 

conex) prevăd comerț sexual; 

• care implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea 

„Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri 

experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată; 

• de dezvoltare imobiliară; 

• financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare. 

• legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor 

 
 



 
 
V. CHELTUIELI ELIGIBILE: 
• achiziții de hardware TIC (exemple: servere, soluții de stocare şi back-up, echipamente de 

rețea, stații de lucru, monitoare, imprimante, alte tipuri de periferice); 

• dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de 

automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation; 

Robotic Process Automation: 

Automatizare Robotizată a Proceselor desfăşurate pe calculator: pe scurt Roboţi Software, 

care imită orice acitivate / task desfăşurat de oameni pe calculator. Roboţii software 

declanşează aplicaţii, dau clickuri, citesc şi copiează informaţii de pe ecran, cu scopul de a 

executa taskuri precum: procesare comenzi, recepţie marfă, facturare şi notificare clienţi. 

Colegi virtuali care lucrează pentru tine, fără tine. 

• achiziții de tehnologii blockchain; 

Blockchainul este o secvență de blocuri care conțin date, înregistrări stocate sub formă de 

blocuri, un fel de bază de date partajată de o rețea de computere, unde intrările sunt 

adăugate permanent ca „Blocuri”, iar acest „Lanț” nu poate fi întrerupt sau modificat în 

niciun fel. „Blockchain” rezultat este o înregistrare permanentă, verificată. 

• achiziții de sisteme de inteligență artificială, învățare automată, realitate augumentată, 

realitate virtuală 

• achiziționare website de prezentare; 

• achiziția de servicii de tip cloud și IoT; 

Internet of things (IoT) reprezintă următorul pas către digitalizarea societății și economiei, 

în care obiectele și oamenii sunt interconectați prin intermediul rețelelor de comunicare și 

raportează despre starea lor și/ sau mediul înconjurător. 

• instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC; 

• consultanță/ analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc. 

Vor fi eligibile cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis și vor fi finanţate numai 

dacă au fost iniţiate după semnarea actului de acordare a ajutorului de minimis, excepţie făcând 

activităţile aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor 

necesare pregătirii aplicaţiei de proiect propus spre finanţare. 

Pentru beneficiarii ajutorului de minimis nu sunt eligibile: elementele de mobilier, obiectele de 



 
inventar şi cheltuielile salariale. 

Investiţiile care constă în simpla înlocuire a unor active deţinute de societate nu sunt eligibile. 

Numai investiţia direct legată de creşterea competitivităţii IMM prin utilizarea tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv legată de digitalizarea activităţii societăţii poate fi 

considerată eligibilă, înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente nu 

poate fi considerată cheltuială eligibilă pentru ajutorul de minimis. 

 

VI. CRITERII DE SELECȚIE: 

Pentru ca un IMM să fie finanțat trebuie să fie evaluat din punct de vedere al maturității digitale. 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu un administrator de schemă, 

vor implementa un sistem de evaluare care va recomanda soluțiile tehnice necesare acoperirii 

decalajului de digitalizare și care va sta la baza finanțării IMM-urilor. 

 

VII. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL: 

La nivelul MIPE este implementat un sistem de management și control în conformitate cu 

Regulamentul 1303/2013 care poate fi replicat și în cadrul acestei componente. Astfel, MIPE, în 

calitate de furnizor de ajutor de minimis și de stat, va delega monitorizarea proiectelor către 

administrator. Administratorul va monitoriza activitatea IMM-urilor în baza unui act delegat 

aprobat de MIPE în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile acesteia. 

MIPE se va asigura că la nivelul administratorului se implementează un sistem de management și 

control eficient și va putea să ia măsuri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin 

reperformarea de verificări prin eșantion la nivelul IMM-urilor. 

Administratorul va monitoriza proiectele IMM-urilor, va raporta periodic progresul implementării 

proiectelor și se va asigura că: 

o acestea se realizează conform condițiilor contractuale și activităților descrise în cererea de 

finanțare; 
 
o este respectat principiul evitării dublei finanțări; 



 
o livrarea produsului sau prestarea serviciului în conformitate cu termenii si condițiile 

contractului, evoluția fizică și respectarea principiului și ale dezvoltării durabile, inclusiv prin 

raportare la DNSH și respectarea dimensiunii digitale a componentei; 

o există un sistem de înregistrare în contabilitate și sunt folosite coduri analitice distincte 

pentru activitățile aferente proiectelor; 

o cheltuielile declarate sunt eligibile – că toate facturile depuse spre decontare sunt aferente 

implementării proiectului și sunt efectuate în conformitate cu prevederile comunitare și 

naționale; 

o respectă principiile privind egalitatea de șanse și nediscriminarea; 

 
 
VIII. LISTA CODURILOR CAEN EXCLUSE DE LA FINANȚARE: 

• 011 Cultivarea plantelor nepermanente 

• 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente 

• 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

• 014 Creşterea animalelor 

• 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 

• 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare 

• 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 

• 031 Pescuitul 

• 032 Acvacultura 

• 051 Extracţia cărbunelui superior 

• 052 Extracţia cărbunelui inferior 

• 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne 

• 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

• 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 

• 104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale 

• 105 Fabricarea produselor lactate 

• 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon 

• 1081 Fabricarea zahărului 



 
• 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 

• 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 

• 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 

• 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

• 110 Fabricarea băuturilor 

• 120 Fabricarea produselor din tutun 

• 131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 

• 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte 

materiale vegetale împletite 

• 191 Fabricarea produselor de cocserie 

• 192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

• 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 

• 2051 Fabricarea explozivilor 

• 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 

• 241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 

• 242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 

• 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului 

• 2451 Turnarea fontei 

• 2452 Turnarea oţelului 

• 2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel 

• 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei 

• 301 Construcţia de nave şi bărci 

• 3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 

• 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

• 641 Intermediere monetară 

• 642 Activităţi ale holdingurilor 

• 643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 

• 649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii 

• 651 Activităţi de asigurări 

• 652 Activităţi de reasigurare 



 

 

• 653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale 

• 920 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 

• 981 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu 


