
 

 

Fișă informații „Digitalizarea IMM-urilor” din cadrul Programului Operațional Competitivitate 

2014-2020 

 

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor: 

Pot fi beneficiari ai acestei scheme de minimis întreprinderile pentru care se constată că nu au 

autorizate în certificatul constatator activități din următoarele domenii: 

• 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module); 

• 2612 - Fabricarea altor componente electronice; 

• 2620 - Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice; 

• 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicatii; 

• 6201 - Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client); 

• 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei; 

• 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; 

• 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei; 

• 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe; 

• 6312 - Activitati ale portalurilor web; 

• 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie; 

• 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie. 

Pot beneficia de această schemă de ajutor de minimis IMM-urile - microîntreprinderi, 

întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii (înregistrate potrivit Legii societăților nr.31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare) care îndeplinesc, cumulativ, următoarele 

condiții: 

• desfășoară activități în alte domenii decât:  

o pescuit și acvacultură,  

o producție primară de produse agricole,  

o prelucrarea și comercializare produse agricole (atunci când valoarea ajutorului este 

stabilită pe baza prețului/a cantității produselor achiziționate de la producătorii 

primari sau introduse pe piață de întreprinderea în cauză; atunci când ajutorul este 

condiționat de transferarea lui parțială/integrală către producătorii primari), 

o activități legate de transport către țări terțe sau alte state membre,  

o ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele 

exportate,  

o ajutoare acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

• au sediu social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care 

depun proiectul; 

• au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și 

au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de 

finanțare. O întreprindere care depune aplicația de finanțare în cursul anului 2021 trebuie 

să fi fost înființată cel târziu la 3 ianuarie 2020 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 

decembrie 2019, având în vedere dificultățile cauzate de pandemia de SARS-CoV-2 din anul 

2020. Pentru firmele înființate în 2020 se va lua în considerare profitul la 31 decembrie 2020. 

• nu intră în categoria „întreprindere în dificultate”; 



 

• se angajează să asigure din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile; 

• se angajează să asigure cofinanțarea de minimum 10% din bugetul eligibil al proiectului; 

• nu înregistrează obligații bugetare nete: 

o mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de 

atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

o mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul 

certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale. 

• nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din 

fonduri publice; 

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

ani sau nu derulează proiecte în prezent pentru aceleași activități ale cererii de finanțare; 

• nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și sunt responsabile 

pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului; 

• nu se află în faliment, insolvență, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare 

temporară a activității; 

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

un delict legat de conduita sa profesională, fraudă, corupție, participarea la o organizație 

criminală; 

• reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese; 

 

Alocare financiară, valoare grant, cofinanțare: 

Alocarea financiară este de 100 milioane euro (echivalent în lei), din care: 

• 84,5 milioane euro contribuție UE prin FEDR; 

• 15,5 milioane euro contribuție națională. 

La nivelul regiunilor, alocarea financiară este distribuită astfel: 

• Bugetul alocat pentru Regiunea București – Ilfov este în valoare totală de 10.000.000 euro; 

• Bugetul alocat pentru Regiunea Centru este în valoare totală de 12.438.000 euro; 

• Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Vest este în valoare totală de 12.897.000 euro; 

• Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Est este în valoare totală de 13.374.000 euro; 

• Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia este în valoare totală 10.773.000 euro; 

• Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Est este în valoare totală de 15.759.000 euro; 

• Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Muntenia este în valoare totală de 14.166.000 euro; 

• Bugetul alocat pentru Regiunea Vest este în valoare totală de 10.593.000 euro. 

Numărul estimat de întreprinderi care care vor beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei 

este de 3.333 de întreprinderi. 

Valoarea ajutorului de minimis solicitat este de minimum 30.000 euro și maximum 100.000 euro 

(reprezentând maximum 90% din totalul cheltuielor eligibile ale proiectului), la care se adaugă 

cofinanțarea beneficiarului (reprezentând minimum 10% din totalul cheltuielor eligibile ale 

proiectului). 

Valoarea totală maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întrerindere unică pe o 

perioadă de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de depunerea aplicației) nu poate depăși 

200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează trasport rutier de mărfuri 



 

în contul terților sau contra cost). În cazul în care acest plafon este depășit întreprinderea poate 

beneficia de ajutor în cadrul schemei pentru acea fracțiune care nu depășește plafonul. 

În cadrul acestei scheme de minimis sunt eligibile activitățile care au ca scop creșterea 

competitivității IMM prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și care respectă 

condițiile de eligibilitate a cheltuielilor. 

 

Cheltuieli eligibile: 

• Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente 

aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din 

punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu 

au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementare prin proiect; 

• Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului; 

• Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor 

software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării 

bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile 

de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation; 

• Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția 

de domeniu și găzduirea pe server; 

• Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou; 

• Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică; 

• Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil; 

• Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu 

dizabilități; 

• Cheltuieli aferente achziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru 

comerțul electronic; 

• Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a 

Service; 

• Cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii 

de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller; 

• Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice 

aplicabile pentru software/găzduire/rețele; 

• Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea 

documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul 

proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului; 

• Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele 

implementare/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța; 

• Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform 

reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatelor 

proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele POC; 

• Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie 

IMM-urile. 

Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile exceptând: 

o Cheltuieli cu servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de 

care au nevoie IMM-urile, 



 

o Cheltuieli de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii 

aplicației de proiect propus spre finanțare și/sau managementul aplicației de 

proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de 

proiect)  

nu pot depăși 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate (sau 

a ultimelor 2 exerciții / ultimului exercițiu, după caz). 

Cheltuieli neeligibile: 

• Elemente de mobilier; 

• Obiecte de inventar; 

• Cheltuieli salariale; 

• Simpla înlocuire a unor active deținute de societate. 
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