
 
 

 
 
 
TITLUL 

FINANŢĂRII 
2.2. SPRIJINIREA CREĂRII ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR 
AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR 

FINANŢATOR Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

PERIOADA 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

Data deschidere depunere cerere de finantare: urmează a fi anunțată. 
Data inchidere depunere cerere de finantare:  urmează a fi anunțată. 
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv 
prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-
ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.  
 

OBIECTIVELE 
FINANŢĂRII 

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea 
competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în 
sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. 
Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru 
îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în 
vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, 
se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de 
creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul 
dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate 
(piața locală să devină regională, națională sau internațională). 

INVESTIŢII ŞI 
CHELTUIELI 

ELIGIBILE 

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ: 
• Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: 

- Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; 
- Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de 

comercializare on-line; 
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: 

- Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau 
diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, 
mediului sau sănătății o Internaţionalizare (participarea la târguri şi 
expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).  
 
Categorii de cheltuieli eligibile: 

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat 
regional) 
1.1. Amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor 
pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, 
dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din 
amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente 
realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă. 
1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ 
cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru 
refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, 
reamenajare spaţii verzi. 
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
(finanțabile prin ajutor de stat regional) Se includ cheltuielile aferente asigurării cu 

  
 
 



 
 

utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: 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. 
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor 
de minimis) 
3.1. Studii de teren - se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, 
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale 
terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie. 
3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru: 
obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 
obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
- obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice 
de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; 
- obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 
- întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi 
înregistrarea terenului în cartea funciară; 
- obţinerea acordului de mediu; 
- obţinerea avizului P.S.I.; 
- Comisioane, cote si taxe - se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în 
Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, 
avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare. 
- alte avize, acorduri şi autorizaţii. 
- Achiziționarea semnăturii electronice 
3.3. Proiectare şi inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor 
necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de 
investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin 
certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize 
de amplasament, studii de trafic etc.). 
Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a 
modernizărilor/ reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului 
energetic. 
3.4. Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de -
afaceri; 
- plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei 
sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect). 
- plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor 
de achiziţii 
3.5. Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
- asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în 
cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); 
- plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi 
conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii. 
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat 
regional) 

  
 
 



 
 

4.1. Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuieli aferente activităților de 
construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale 
întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în 
obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente 
construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare 
cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., 
telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. 
4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, 
dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi 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: 
- Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de 
lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, 
respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, 
utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, 
control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau 
Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și 
materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în 
limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în 
vigoare la data depunerii cererii de finanțare. 
- 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. 
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, 
intră în categoria obiectelor de inventar. 
4.3. Active necorporale – se cuprind: 
- Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe 
informatice, alte drepturi şi active similare 
- Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a 
produselor proprii ale solicitantului.  
Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții 
cumulative : 
- trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul; 
- trebuie să fie amortizabile; 
- trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu 
cumpărătorul (beneficiarul ajutorului) 
- trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie 
să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de 
minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului. 
Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional) 
5.1. Organizare de şantier 
- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
5.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate 
corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea 
eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de 

  
 
 



 
 

bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii” 
Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare 
aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) - sunt eligibile în 
conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA. 
Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile. 
Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin 
ajutor de minimis) - sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial 
(aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv).  
Capitolul 8. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile 
prin ajutor de minimis) 
8.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, 
proceselor 
8.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management 
8.3. Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu 
participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziții internaționale: 
- taxa de participare, 
- închirierea stand-ului, 
- transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, 
- transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale 
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă (potrivit legislației naționale în domeniul 
fiscal) aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. 

SOLICITANȚI 
ELIGIBILI 

Solicitantul este societate constituită în baza Legii nr. 31/1990  sau societate 
cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, care se încadrează în 
categoria IMMurilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor 
mijlocii non-agricole din mediul rural. 
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria IMM-urilor, atât la data solicitării 
finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării 
(i.e. data semnării contractului de finanțare). 
În sensul acestui apel, ”întreprinderea din mediul urban/rural” se referă la 
întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest 
apel) în mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia. 
 

CONDIȚII 
ELIGIBILITATE 

 

 
1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în 

categoria IMMurilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor 
mijlocii non-agricole din mediul rural. 

2. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia. Se finanţează investiţii 
numai în domeniile de activitate eligibile (o singura clasă CAEN eligibilă): 
1320, 1330, 1391 – 1396, 1399, 1411 – 1414, 1419, 1420, 1431, 1439, 1511, 
1512, 1520, 1610, 1621 – 1624, 1629, 1811 – 1814, 2110, 2120, 2211, 2222, 
2312, 2341, 2342, 2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 
2680, 2711, 2712, 2720, 2731 – 2733, 2740, 2751, 2752, 2790, 2811 – 2815, 
2821 – 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891 – 2896, 2899, 2910, 2920, 2931, 
2932, 3101 – 3103, 3109, 3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3299, 3600, 
3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832, 3900, 4332, 5510, 5520, 5530, 
5590, 5811 - 5814, 5819, 5821, 5829, 5911 – 5914, 5920, 6010, 6020, 6201 – 
6203, 6209, 6311, 6312, 6399, 7111, 7112, 7120, 7311, 7312, 7410, 7420, 
8610, 8621 – 8623, 8690, 9101 – 9103, 9311 – 9313, 9319, 9321, 9329, 9511, 
9512, 9523, 9524, 9601. 

3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui 

  
 
 



 
 

an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul 
curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior 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, conform situațiilor financiare 
depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. 

5. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la 
valoarea eligibilă a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, unde este cazul resursele financiare necesare implementării optime 
a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale. 

6. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de 
excludere prezentante în Declarația de eligibilitate 

7. Locul de implementare a proiectului este situat în: 
• în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-
agricole 
• în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole. 

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării. 
Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov. 
 

VALOAREA 
SPRIJINULUI 
FINANCIAR 

NERAMBURSABIL 
ACORDAT 

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și 
maximum 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, 
valabil la data lansării apelului de proiecte. 
Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât 
din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis. 
 
Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a 
solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanță cu 
intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional. Procentele minime ale 
contribuției solicitantului diferă în funcţie de locul de implementare a proiectului 
(regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), 
precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria IMM-urilor). 
 

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin 
ajutor regional 

Categoria IMM/ 
Regiunea de 
dezvoltare 

Nord 
Est  

Sud 
Est 

Sud 
Muntenia 

Sud 
Vest 
Oltenia 

Vest Nord 
Vest 

Centru 

Întreprinderi 
mijlocii 

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

Întreprinderi mici 
și 
microîntreprinderi 

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

 
Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului 
(acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea 
eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de 
minimis. 

  
 
 



 
 

 
 
 
 

Grila de evaluare tehnică și financiară 
 

   Criteriu/ Subcriteriu Punctaj 
1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție  54 
 1.1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în 

conformitate cu Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid) 
15 

  a. Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 43 15 
  b. Este cuprins într-una din diviziunile 18, 22, 23, 32, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 

73, 74, 91 
10 

  c. Este cuprins într-una din diviziunile 21, 36, 37, 38, 39, 55, 86, 93, 95,96 5 
 1.2. Caracterul inovativ al investiției propuse  6 
  a. Prin inovație de produs/serviciu și proces 6 
  b. Prin inovație de produs/serviciu 4 
  c. Prin inovație de proces 2 
 1.3.  Investiția propusă include 21 
  a. Activități de internaționalizare 7 
  b. Activități de (re)certificare a cel puțin unui sistem de management 5 
  c. Activități de (re)certificare a unui produs/serviciu/proces 5 
  d. Achiziție de active necorporale cu o valoare eligibilă, fără TVA, de 

minimum 45.000 lei (brevete, licențe, mărci comerciale, programe 
informatice, inclusiv în vederea asigurării vizibilității în mediul online, 
implementare instrumente e-commerce, alte active similare), a căror 
necesitate, în contextul investiției, este suficient justificată în planul de 
afaceri. 

4 

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

12 

  1.4.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 6 
  a.  >=5 6 
  b. >=4 si <5 3 
  c. >=3 si <4 2 
  d. <3 0 
  1.4.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 6 
  a. >=9% 6 
  b. >=8% și <9% 3 
  c. >=6% și <7% 2 
  d. <6% 0 
2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. 

Capacitatea financiară și operațională a solicitantului 
33 

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

6 

  2.1.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 6 
  a. >=3 6 
  b. >=2 și <3 3 
  c. >=1 și <2 1 
  d. <1 0 
  2.1.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 6 
  a. >=5% 6 

  
 
 



 
 

  b. >=3% si <5% 3 
  c. >=1% si <3% 1 
  d.   <1%  0 
  2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare 6 
  a. >=40% 6 
  b. >=20% si <40% 3 
  c. >=0% si 20% 1 
  d. <0% 0 
 2.2. Calitatea planului de afaceri 15 
  a. Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte 

de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 3 
surse) 

max.4 

  b. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient 
justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile. 

max.4 

  c. Analiza pieței demonstrează existenţa cererii pentru produsele/serviciile 
oferite și fundamentează previziunile de creștere a activității. În 
descrierea produsului/serviciilor sunt identificate calităţi/avantaje 
deosebite ale produsului/serviciului faţa de cele ale competitorilor. 
Analiza pietei identifică principalii competitori, prezentand 
produsele/serviciile similare pe care acestia le ofera, cota de piata, 
avantajele si dezavantajele acestora 

max.4 

  d. Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi 
eficiente) în condiţiile resurselor disponibile. 

max. 2 

  e. Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres 
mentionate în modelul standard din ghid. 

max. 1 

3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și 
nediscriminarea. (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale 
ale solicitantului în aceste domenii) 

10 

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

6 

  a. Utilizarea surselor regenerabile de energie max. 2 
  b. Retehnologizarea/achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic 

(inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producţie). Optimizarea 
funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice 

max. 2 

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

max. 2 

 3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament: 4 
  a. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru 

accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi 
max. 2 

  b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate  max. 2 
4. Concentrarea strategică a investițiilor 3 
  a. Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală 

selectate în cadrul OT 8 (AP 7) 
1 

  b. Proiectul face parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană 
(SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană 

1 

  c. Societatea propune un proiect în baza unei alte Strategii de Dezvoltare 
Locală şi naţională 

1 

Total  100 
 
 
 
 

  
 
 


