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Programul Operațional Regional 2014-2020 
Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 
Obiective 

Se urmărește sprijinirea dezvoltării IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare 
a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. 

Alocare financiară 
150 mil. Euro pentru regiunile: N-E (26,27 mil. euro), S-E (22,30 mil. euro), S-Mun (23,61 mil. euro), S-V 
(17,96 mil. euro), V (17,66 mil. euro), N-V (21,50 mil. euro) și Centru (20,73 mil. euro) 

Depunere proiecte 30.10.2020 ora 12:00:00 – 30.11.2020 ora 12:00:00.. 

Solicitanți eligibili 

• Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și mijlocii din mediul urban(inclusiv sate aparținătoare de orașe); 

• Întreprinderi mijlocii din mediul rural;  

 

Cu respectarea următoarelor condiții cumulate, printre care: 

• Societatea a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal 
integral; 

• Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii 
proiectului și în anul fiscal anterior; 

• Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii 
proiectului  

• Societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal 
anterior depunerii proiectului; 

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

• Domeniul de activitate în care se realizează investiția se încadrează în domeniile de 
activitate eligibile (conform Anexa). 

• Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. 

• Domeniul de activitatea (codul CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul 
trebuie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a 
proiectului. 

• Societățile nu trebuie să fie întreprindere în dificultate (capitalurile proprii la 2019 >0) 

 

Perioadă de 
implementare 

• Maxim 36 de luni și nu depășește data de 31.12.2023. 

Tipuri de proiecte 
eligibile 

• Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii; 

• Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line; 

 
Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții 
inițiale: 

• Crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și 
dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. 

• Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui 
produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității 
de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție 
deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției. 

• Diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate 
anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei 
sortimentale deja fabricate/prestate. 

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie 
să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), 
astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor. 
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Ajutor financiar 
nerambursabil 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile: 

• minim 1.500.000 Euro; 

• maxim 6.000.000 Euro. 

• Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile rambursabile 

 

Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare 

Regiune de 
dezvoltare 

Întreprinderi 
mijlocii 

Întreprinderi mici, 
microîntreprinderi 

Sud-Est 60% 70% 

Sud-Muntenia 60% 70% 

Sud-Vest 
Oltenia 

60% 70% 

Nord Est 60% 70% 

Vest 45% 55% 

Nord Vest 60% 70% 

Centru 60% 70% 
 

Activități și 
cheltuieli eligibile 

 
Se vor finanța prin intermediul ajutorului regional următoarele: 
▪ Investiții în active corporale - lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de 

servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze 
naturale, agent termic, energie electrică, PSI); 

▪ Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, 

▪ Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 
precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea 
activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia 
solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme 
fotovoltaice);  

▪ Energia eoliană; 
▪ Hidroenergia; 
▪ Biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); 
▪ Energia geotermală. 
▪ Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte 

drepturi şi active similare. 
▪ Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției 

inițiale propuse prin proiect. 
 
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției 
inițiale propuse prin proiect. 
 
 
Tipuri de cheltuieli eligibile: 
 
▪ Cheltuieli pentru amenajarea terenului; 
▪ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului; 
▪ Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică: 

a) Studii de teren; 
b) Obținere avize, acorduri, autorizații; 
c) Comisioane, cote și taxe 
d) Proiectare şi inginerie - elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi 

autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi 
acordurilor impuse prin CU, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de 
amplasament etc.), precum și cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic. 
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e) Privind organizare de șantier; 
f) Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii 

acesteia (inclusiv a planului de afaceri), managementului proiectului și a serviciilor de 
consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire şi/sau aplicării 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul. 

g) Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și plata diriginților 
de șantier, desemnați de autoritatea contractantă. Contribuția maximă a programului la 
cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de 50%. În cazul 
proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest, de către întreprinderii mijlocii, 
contribuția programului la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică este de maximum 45%. 

▪ Cheltuieli pentru investiția de bază 
a) construire/ extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii 

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei 
investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a 
spațiilor de producție/ prestări de servicii. 

b) achiziționare utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, dotări 
▪ achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 

echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe. 
▪ achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de 

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

c) active necorporale: 
▪ achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice etc. 

 
▪ Alte cheltuieli: 

a) Organizare de șantier; 
▪ Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier; 
▪ Cheltuieli conexe organizării de șantier. 

b) Cheltuieli diverse și neprevăzute, se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin 
documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile 

 
Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru 
proiectare şi asistență tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 7% din valoarea 
eligibilă a proiectului. 
Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru 
proiectare şi asistență tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 5% din valoarea 
eligibilă a proiectului. 
 
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active 
corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.   
 
Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare. 
Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale, iar valoarea eligibilă aferentă 
componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a 
investiției. 
 
Cheltuiala cu Taxa pe Valoare Adăugată nedeductibilă și nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile 
este eligibilă. 

Mecanismul de 
selecție a 
proiectelor 

Pentru acest apel cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse. 

Acordarea finanțării se va realiza astfel: 
▪ proiectele cu peste 75 de puncte vor intra în etapa de precontractare. 
▪ proiectele care obțin un punctaj între 50 și 74 puncte vor fi păstrate în lista de rezervă; 

contractarea acestora va depinde de măsura în care sunt disponibile resurse financiare. 

Date de contact 
Persoană de contact: COSMIN NIȚU 
Număr de telefon: 0747.945.840 
Adresă de e-mail: cosmin.nitu@smart.org.ro 
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Criteriu/ subcriteriu 

Punctaj 
maxim 

1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție 50 

1.1. Domeniul de activitate (clasa/clasele 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, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33 

15 

 b. Este cuprins într-una din celelalte diviziuni decât cele de la pct. a. 5 

1.2. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al treilea 
exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, în condițiile unei detalieri corespunzătoare 
a modificărilor intervenite asupra posturilor bilanțiere ca urmare a realizării investiției dublată de 
realizarea unei estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor 

20 

 1.2.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 10 
 a. >= 3 10 
 b. >= 2 și < 3 6 
 c. >= 1 și < 2 3 
 d. < 1 0 
 1.2.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 10 
 a. >= 7% 10 
 b. >= 6% și < 7% 6 
 c. >= 5% și < 6% 3 
 d. < 5% 0 

1.3. Calitatea planului de afaceri 15 
 a. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, fundamentate pe date corecte, 

surse verificabile 
5 

 b. Costurile investiției sunt corect estimate și sunt fundamentate 4 
 c. Analiza pieței identifică principalii competitori, prezentând produsele/serviciile similare pe care 

aceștia le oferă, cota de piață. 
2 

 d. Strategia de marketing identifică instrumente adecvate şi eficiente în condiţiile resurselor 
disponibile. 

2 

 e. Planul de afaceri descrie toate elementele structurale principale. Acesta este întocmit de o 
manieră coerentă, iar calitatea informațiilor prezentate contribuie la o bună înțelegere a 
proiectului și la justificarea pertinentă a necesității realizării investiției. 

2 

2. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului 30 

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

30 

 2.1.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 10 
 a. >= 2 10 
 b. >= 1,5 și < 2 6 
 c. >= 1 și < 1,5 3 
 d. < 1 0 
 2.1.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 10 
 a. >= 5% 10 
 b. >= 3% și < 5% 6 
 c. >= 1% și < 3% 3 
 d. < 1% 0 
 2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N faţă de N-1, unde N este anul fiscal 

anterior depunerii cererii de finanţare) 
10 



2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 
   Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor  

Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară a cererii de finanțare 

 

 
 a. >= 20% 10 
 b. >= 10% și < 20% 6 
 c. >= 0% și < 10% 3 
 d. < 0% 0 

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) 

15 

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

9 

 a. Utilizarea surselor regenerabile de energie 3 
 b. Reducerea emisiilor de CO2 prin optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice 3 
 c. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a 

deșeurilor 
3 

3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament: 6 
 a. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de 

către persoane cu dizabilităţi 
3 

 b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos) 3 

4. Concentrarea strategică a investițiilor 5 
 a. Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul 

axei prioritare 7 POR 
2 

 b. Proiectul se încadrează într-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în 
cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană 

2 

 c. Societatea propune un proiect în baza unei alte strategii de dezvoltare locală/ naţională 1 
 TOTAL 100 

 

 

Observații 
1. Punctarea fiecărui subcriteriu se face 

a. prin selectarea unei singure opțiuni (ex. a., b., c.) și a punctajului aferent acelei opțiuni 
(subcriteriile 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3). 
În cazul subcriteriului 1.1., dacă investiția propusă vizează clase CAEN ce aparțin ambelor 
categorii (lit. a. și lit. b.), se va acorda punctajul aferent lit. a. 

b. prin selectarea uneia sau mai multor opțiuni, după cum este cazul, punctajele aferente 
cumulându-se (subcriteriile 1.3, 3.1, 3.2, 4) 

2. Punctajul aferent unui criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la fiecare subcriteriu aferent. 
Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 criterii. 

3. În caz de punctaj final egal între mai mulți beneficiari, departajarea se va face în funcție de punctajele sau 
valorile absolute prezentate (în caz de punctaj egal), obținute la următoarele subcriterii, în ordinea 
precizată, până la departajarea solicitanților: 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 1.3, 1.2.1, 1.2.2, 3.1, 3.2, 4. 

4. Referitor la subcriteriul 3.2., "persoană din categorii defavorizate" reprezintă persoana care: 
a. nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni; 
b. are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani; 
c. nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea 

Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de 
învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat; 

d. are vârsta de peste 50 de ani; 
e. trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane; 
f. lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării 

posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a 
dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul 
membru respectiv și aparține sexului subreprezentat; 

g. este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte 
competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori 
șansele de a obține un loc de muncă stabil; 
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h. nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre categoriile 
(b)-(g) menționate 

i. este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale 
j. prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune 

cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în 
condiții de egalitate cu alți lucrători." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoană de contact: Cosmin Nițu 
Adresă de e-mail: cosmin.nitu@smart.org.ro 
Număr de telefon: 0747.945.840 
 
 
 
 


