
FISA DE PROIECT POC 221 

- Ghid final - 

 

A. PROGRAM DE FINANTARE: 

Nume 

program 

Programul Operational Competitivitate, 2014-2020 (POC) 

Autoritate de 

Management 

MFE, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI) 

Domeniu Axa prioritara 2  Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva 

Actiunea: 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a 

inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere 

Prioritatea de investitii 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului 

electronic si a cererii de TIC 

Alocare 

totala actiune 

2.2.1 

Alocarea totala pentru acest apel este de 29.062.500 euro (FEDR+BS),  din care 

alocarea pentru regiuni mai dezvoltate (Bucuresti Ilfov) este de 6.250.000 euro 

(FEDR). 

Lansare/tip 

apel 

Competitiv, apel lansat intre: 17 decembrie 2018 ora 09:00 - 14 februarie 

2019 ora 17:00 

B. DETALII PROIECT: 

Durata 

implementare 

Maxim 36 de luni, inclusiv depunerea ultimei cereri de rambursare. 

- Pentru proiectele cu valoarea finanțării nerambursabile (cheltuielile aferente 

schemei de ajutor de stat) mai mică sau egală cu 750.000 euro 

(echivalentul în lei), perioada de implementare este de maxim 12 luni. 

Valoarea 

finantarii 
Valoarea minima si maxima a finantarii nerambursabile acordate pe un proiect 

(cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat si schemei de minimis) este intre  

500.000 euro si 3.500.000 euro (echivalent in lei, la un curs valutar de 4.6701 

ron).   

Valoarea maxima eligibila a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui 

beneficiar trebuie sa respecte urmatoarele conditii simultan: 

1. nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente 

proiectului;  

2. nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 de euro (sau 100.000 euro 

pentru sector transporturi) pe ultimii 3 ani fiscali, adica anul in curs si 2 ani anteriori. 

Indicatorii de 

realizare ai 

proiectului 

Un proiect poate beneficia de finantare nerambursabila in cadrul acestei actiuni doar 

daca la finalul implementarii va avea ca rezultat cel putin o aplicatie / un produs / 

serviciu TIC inovativ realizat, cu justificarea modului in care produsul va fi integrat in 

sectorul respectiv. 

Indicatori prestabiliti la nivel de proiect: 

► Numar de produse/servicii/ aplicatii TIC inovative realizate; 

► Numarul de beneficiari indirecti (persoane fizice autorizate sau juridice) ai 

aplicatiei / produsului / serviciului  inovativ - realizate prin proiect; 

► Venituri directe si indirecte ca urmare a dezvoltarii produselor/ serviciilor/ 
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1 Se va ține evidența contabilă distinctă a veniturilor folosind conturi analitice pe fiecare tip de venit rezultat/obținut în 
urma dezvoltării produsului/serviciului/aplicației. 
 
2 Clusterul este definit ca o grupare intre executanți, utilizatori si/sau beneficiari, pentru implementarea 

de bune practici de nivel european, in vederea creșterii competitivității economice a operatorilor economici 
(HG 918/2006). Clusterul nu are forma juridica, si are la baza un statut/protocol/acord de colaborare 
3 În cazul parteneriatelor, în situația în care unul din parteneri se retrage sau intră în procedură de 
insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității, 
indiferent de momentul notificării AMPOC/OIPSI (în etapa de evaluare, contractare, implementare sau post 
implementare), liderul de proiect va preciza cine preia obligațiile acestuia (liderul sau alt partener – cu 
respectarea condițiilor de eligibilitate). Nu este posibilă retragerea/înlocuirea liderului de proiect (dacă se 
întâlnește această situație, proiectul va fi respins/contractul va fi reziliat). 

aplicatiilor1. 

 

Aplicanti 

eligibili 

► IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi 

desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC; 

sau 

► IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi 

desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor2 centrate pe domeniul 

TIC; 

sau 

► Consortii (parteneriate)3 de IMM-uri care isi desfasoara activitatea in Romania, 

in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.  

Tipuri de 

proiect 

finantate 

Proiectul finantat: 

► poate avea ca obiect dezvoltarea unor game de produse /servicii/ aplicatii TIC 

inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe 

verticala a solutiilor TIC  

si/sau 

► poate fi un proiect strategic inovativ cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii 

de TIC la nivel national sau international.Sunt considerate proiecte strategice 

acele proiecte pentru care sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii: 

- sunt implementate in parteneriate care incorporeaza IMM-uri care provin din 

clustere TIC diferite sau din acelasi cluster;  

- se implementeaza in mai multe regiuni de dezvoltare a Romaniei. 

Conditii 

eligibilitate 

aplicanti 

Pot beneficia de ajutor de stat/ ajutor de minimis, intreprinderile care au aplicat 

individual sau sub forma consortiilor de intreprinderi prin intermediul unei 

intreprinderi lider, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: 

► Sunt inregistrate in Romania potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile 

comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se incadreaza 

in una din urmatoarele categorii: microintreprindere, intreprindere mica sau 

intreprindere mijlocie, atat la data depunerii Cererii de finantare si la data 

semnarii Contractului de finantare (acelasi criteriu se aplica tuturor partenerilor 

daca proiectul este depus in parteneriat); 

► Nu inregistreaza obligatii bugetare nete la data depunerii Cererii de finantare si la 

data semnarii Contractului de finantare; 

► Nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri 

publice; 

► Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv 

fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial 

sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati, in cadrul unor 

proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finantare. Nu a mai obtinut 

finantare nici pentru alte proiecte implementate, avand acelasi obiectiv, dar care 

din diverse motive nu si-au atins indicatorii. 
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► Solicitantul este direct responsabil de pregatirea, realizarea si managementul 

proiectului, nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat si 

este responsabil pentru asigurarea sustenabilitatii rezultatelor proiectului; 

► Nu este in dificultate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 

651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 

ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat; 

► Nu se afla in stare de faliment/ insolventa sau face obiectul unei proceduri de 

lichidare sau de administrare judiciara, nu a incheiat acorduri cu creditorii (in 

procedurile anterior mentionate), nu si-a suspendat activitatea economica la data 

depunerii cererii de finantare si ulterior, nu face obiectul unei proceduri in urma 

acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi 

natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale sau face obiectul 

unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile de mai sus; 

► Nu este subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor ce nu a fost deja 

executata si creanta nu a fost integral recuperata; 

► Fac dovada apartenentei la un cluster centrat pe domeniul TIC - daca este cazul; 

► In cazul consortiilor de intreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie sa 

indeplineasca individual conditiile de eligibilitate care se refera la solicitant, cu 

exceptia conditiei referitoare la codul CAEN, conditie valabila doar pentru liderul de 

proiect; 

► Sprijinul se acorda pentru solicitantii care desfasoara activitati autorizate in oricare 

din urmatoarele domenii, la data depunerii Cererii de finantare (In cazul 

consortiilor de intreprinderi, liderul de consortiu este singurul care trebuie sa aiba 

la data depunerii Cererii de finantare activitati autorizate in oricare din domeniile 

mentionate in tabelul de mai sus. La data incheierii contractului de finantare, toate 

locatiile de implementare declarate in proiect vor trebui sa aiba autorizate oricare 

din codurile CAEN pentru care se acorda finantare, indiferent daca apartin liderului 

sau membrilor consortiului (parteneriatului). Locatia/locatiile implementarii 

proiectului trebuie sa se regaseasca in certificatul constatator, la data semnarii 

contractului de finantare): 

Cod CAEN obligatoriu 

principal/secundar 
Denumire activitate 

C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

C2612 Fabricarea altor componente electronice 

C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 

J6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda 

(software orientat client) 

J6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 

J6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a 

mijloacelor de calcul 

J6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 

M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 

M7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si 

inginerie 

 

► Solicitantul trebuie sa nu desfasoare (pe perioada implementarii si pe perioada de 

sustenabilitate a proiectului) activitati in unul dintre domeniile/sectoarele excluse 

(conform Listei codurilor CAEN excluse de la finantare), activitati cu produse cu 

caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum si cele care contravin 

bunelor moravuri, ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare; nu detine 

pagini web care contin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform 

Legii 196/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

► Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnari definitive din cauza 
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unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o 

autoritate de judecata ce are forta de „res judicata” (ex. impotriva careia nu se 

poate face recurs) in ultimele 36 de luni; 

► Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarare 

judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/fapte de 

coruptie/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau 

a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile 

Codului Penal cu modificarile si completarile ulterioare, implicarea in organizatii 

criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale 

Uniunii Europene; 

► Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost gasit vinovat de incalcarea grava a 

vreunui contract anterior, datorita nerespectarii obligatiilor contractuale in urma 

unei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari 

nerambursabile din bugetul Uniunii Europene; 

► Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese definit in 

conformitate cu prevederile nationale/ comunitare in vigoare; 

► Reprezentantul legal al solicitantului nu este vinovat de inducerea grava in eroare 

a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informatii incorecte care 

pot genera inducerea in eroare a Organismului Intermediar (OI) si a Autoritatii de 

Management (AM) in cursul participarii la cererea de propuneri de proiecte si in 

implementarea proiectului; 

► Indeplinesc orice alte conditii-cerinte specifice actiunii pentru care este lansat 

apelul, care nu aduc atingere prevederilor in materie de ajutor de stat/de minimis 

care rezulta din dispozitiile legale aplicabile, din POC si ghidul solicitantului. 

Conditii 

eligibilitate 

proiect 

► Se incadreaza intr-unul dintre tipurile de proiecte eligibile 

► Cuprinde cel putin una din urmatoarele activitati: 

- investitii in active corporale si necorporale necesare dezvoltarii produsului/ 

serviciului/ aplicatiei TIC; 

- cercetare industriala sau dezvoltare experimentala; 

- inovare destinate IMM-urilor; 

- inovare de proces si organizationala. 

► Ajutorul de minimis solicitat este legat de realizarea activitatilor prevazute la 

punctul anterior; 

► Se implementeaza pe teritoriul Romaniei; 

► Proiectul contine activitati specifice si neces ptr atingerea rezultat. previzionate; 

► Proiectul va asigura integrarea produsului rezultat/ dezvoltat si va prezenta modul 

in care beneficiarul integreaza produsul in sect de activit caruia se adreseaza; 

► Rezultatele proiectului au aplicabilitate intr-un dintre domeniile /sectoarele listate 

in Anexa 0 

► Proiectul va asigura standardele de securitate si confidentialitate a informatiilor, 

de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); 

► Proiectul respecta principiul neutralitatii tehnologice (nu se favorizeaza o anumita 

marca, solutie tehnologica, hardware sau software) si ofera posibilitatea unei 

extinderi ulterioare; 

► Proiectul propus prin prezenta cerere de finantare nu a mai beneficiat de finantare 

publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii Cererii de finantare, pentru acelasi 

tip de activitati realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiasi segment de 

infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare. Nu a 

fost obtinuta finantare nici pentru alte proiecte implementate, avand acelasi 

obiectiv, dar care din diverse motive nu si-au atins indicatorii.  
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► Proiectul pentru care se solicita finantare respecta prevederile nationale si 

comunitare in urmatoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea 

egalitatii de sanse si politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabila, neutralitatea 

tehnologica, achizitiile publice, precum si orice alte prevederi legale aplicabile 

fondurilor europene structurale si de investitii; 

► Cladirea/spatiul/terenul achizitionate prin proiect vor fi  destinate activitatii de 

cercetare-dezvoltare-inovare si activitatilor suport derulate de catre solicitant in 

vederea implementarii proiectului;  

► Investitia pentru care se solicita finantare nu are legatura cu alta investitie, 

demarata in ultimii trei ani, care beneficiaza de ajutor in aceeasi regiune de nivel 

3 din Nomenclatorul comun al unitatilor teritoriale de statistica; 

► Cladirea/spatiul si terenul care face obiectul proiectului propus prin prezenta 

Cerere de finantare, incepand cu data depunerii cererii de finantare, indeplineste 

cumulativ urmatoarele conditii: 

 este liber/a de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea 

operatiunii; 

 nu face obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant 

pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele 

judecatoresti; 

 nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau 

dreptului comun. 
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Activitati 

eligibile 

finantate: 

1. Activitati aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive aferente 

(inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune). Sunt excluse 

elemente de mobilier care nu au legatura cu functionarea 

produselor/aplicatiilor informatice implementate prin proiect;  

2. Activitati aferente amenajarii centrului de date in care se vor instala 

echipamentele TIC achizitionate prin proiect (o singura data pe perioada 

implementarii); 

3. Activitati aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor 

necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de 

date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, 

achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica; 

4. Activitati aferente cercetarii industriale sau dezvoltarii experimentale;  

5. Activitati aferente detasarii de personal cu inalta calificare de la un organism 

de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care 

efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou 

creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti membri ai 

personalului angajat al beneficiarului; 

6. Activitati aferente serviciilor de consultanta in domeniul inovarii si pentru 

serviciile de sprijinire a inovarii;  

7. Activitati aferente inovarii de proces si organizationala (altele decat cele 

sustinute prin schema de ajutor de minimis), inclusiv activitati de cercetare 

contractuala; 

8. Activitati aferente cercetarii de piata (identificarea unor nise de piata pentru 

produsul/serviciul inovativ); 

9. Activitati necesare informarii si publicitatii proiectului. 

10. Activitati aferente achizitionarii de servicii de consultanta pentru: 

- elaborarea documentatiilor necesare pregatirii proiectului propus spre 

finantare; 

- managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare 

implementarii proiectului si servicii de asistenta juridica pentru realizarea 

achizitiilor (elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achizitie); 

- obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitatilor eligibile ale 

actiunii; 

- obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale. 

11. Activitati aferente instruirii personalului care va utiliza produsele 

implementate/ achizitionate si cel care va asigura mentenanta; 

12. Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara 

(conform reglementarilor nationale) si tehnica;  

13. Activitati specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei 

interne de proiect; 

14. Activitati aferente accesului la baze de date si la biblioteci de specialitate. 

 

Nota : 

► Nu este obligatoriu ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus. 

► Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv activitati eligibile in cadrul 

schemei de minimis si/sau cheltuieli cu achizitia de cladire/spatiu si teren. 

► Nu vor fi finantate proiecte care prevad cheltuieli pentru echipamente destinate 

fazei de  punere in productie si/sau a comercializarii produsului inovativ rezultat 

din proiect. 

► Proiectul nu va utiliza cu precadere produse nationale in detrimentul produselor 

importate. 
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► Activitatile finantate pentru achizitionarea de active corporale si necorporale 

trebuie sa constituie investitii initiale pentru solicitant.  Investiția inițială, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 651/2014), reprezintă o 

investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, 

extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități 

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

fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente. 

► Solicitantul se va angaja sa asigure obligatoriu mentenanta pentru produsul/ 

serviciul/aplicatia dezvoltate si implementate, inclusiv functionarea permanenta a 

acestora in perioada de post implementare (36 de luni dupa finalizarea 

proiectului), cu exceptia perioadelor de mentenanta planificate. 

 

Cercetare industriala inseamna cercetare sau investigatie critica planificata in 

scopul dobandirii de cunostinte si  competente noi  pentru elaborarea unor noi  

produse, procese sau servicii sau pentru  realizarea  unei  imbunatatiri  semnificative  

a  produselor,  proceselor  sau  serviciilor existente.  Aceasta  cuprinde  crearea  de  

parti  componente  pentru  sisteme  complexe  si  poate include  constructia  de  

prototipuri  in  laborator  sau  intr-un  mediu  cu  interfete  simulate  ale sistemelor  

existente,  precum  si  de  linii  pilot,  atunci  cand  acest lucru  este  necesar  pentru 

cercetarea industriala si, in special, pentru validarea tehnologiilor generice. 

 

Dezvoltare experimentala inseamna dobandirea, combinarea, modelarea si 

utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, 

tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii 

noi sau imbunatatite. Aceasta poate include, de exemplu, si activitati care vizeaza 

definirea, planificarea si documentarea conceptuala a noilor produse, procese sau 

servicii. Dezvoltarea experimentala poate include crearea de prototipuri, 

demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea si validarea unor produse, procese 

sau servicii noi sau imbunatatite in medii reprezentative pentru conditiile de 

functionare reale, in cazul in care obiectivul principal este de a aduce noi imbunatatiri 

tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate in mod 

substantial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil 

comercial care este in mod obligatoriu produsul comercial final si a carui productie 

este prea costisitoare pentru ca acesta sa fie utilizat exclusiv in scopuri demonstrative 

si de validare. Dezvoltarea experimentala nu include modificarile de rutina sau 

periodice aduse produselor, liniilor de productie, proceselor de fabricatie, serviciilor 

existente si altor operatiuni in curs, chiar daca modificarile respective ar putea 

reprezenta ameliorari. 

 



 

CHELTUIELI ELIGIBILE SI INTENSITATEA MAXIMA A AJUTORULUI 

 

 

Nr. 

crt. 

Cheltuieli eligibile in functie de tipul de ajutor de stat prevazut in 

Regulamentul CE nr. 651/2014  

Intensitatea maxima a ajutorului 

% din cheltuieli eligibile 

1.  

 

Ajutoarele regionale pentru investitii: 

 

Cheltuielile cu investitiile in active corporale si necorporale: 

a) achizitionarea de hardware IT si a altor dispozitive aferente (inclusiv 

cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune), justificate din 

punct de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elemente de 

mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor 

informatice implementate prin proiect. 

b) amenajarea data center in care se vor instala echipamentele TIC 

achizitionate prin proiect, daca cladirea in care se face investitia 

indeplineste urmatoarele conditii la data depunerii cererii de finantare: 

- sunt disponibile pentru investitii (sunt libere de orice sarcini, in sensul ca nu 

sunt afectate de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real 

invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului); 

- nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti 

cu privire la situatia juridica; 

- nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau a 

dreptului comun. 

c) achizitionarea de cladire/spatiu si teren (Valoarea eligibila aferentă achiziției 

de clădire/spațiu și teren poate fi maxim 20% din totalul cheltuielilor 

eligibile (mai puțin cheltuielile de minimis); 

d) achizitionarea aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii 

proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si 

integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui 

website/portal si achizitionarea numelui de domeniu, achizitionarea si 

implementarea de solutii de semnatura electronica. 

Regiunea de 

implementare a 

proiectului 

Tip IMM 

Regiunile Centru, Sud 

Muntenia, Nord Est, 

Sud Est, Nord Vest, 

Sud Vest Oltenia 

Micro si Mici – 70%  

Mijlocii – 60% 

Regiunea Vest si Jud. 

Ilfov 

Micro si Mici – 55% 

Mijlocii – 45% 

Bucuresti  
Micro si Mici – 30% 

Mijlocii – 20% 
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Nr. 

crt. 

Cheltuieli eligibile in functie de tipul de ajutor de stat prevazut in 

Regulamentul CE nr. 651/2014  

Intensitatea maxima a ajutorului 

% din cheltuieli eligibile 

2.  

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare – daca partea din 

proiect care beneficiaza de ajutor se incadreaza in cercetare industriala 

sau dezvoltare experimentala4: 

a) Cheltuielile cu personalul: cercetatori, tehnicieni si alti membri ai 

personalului auxiliar, in masura in care acestia sunt angajati in proiect; 

b) Cheltuieli cu instrumente si echipamente, in masura in care acestea sunt 

utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari. In cazul in care 

aceste instrumente si echipamente nu sunt folosite pe intreaga lor durata 

de viata in proiect, sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare 

corespunzatoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile 

general acceptate; 

c) Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor 

cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe, in conditii de 

concurenta deplina; 

d) Cheltuielile de regie suplimentare si alte costuri de exploatare, inclusiv 

costurile materialelor consumabile si ale altor produse similare, necesare 

pentru implementarea proiectului. 

Microintreprinderi si 

intreprinderi mici  

Intreprinderi 

mijlocii 

Dezvoltare experimentala 

45%  35% 

60% * 50% * 

Cercetare industriala 

70%  60% 

80% * 75% * 

                                           
4 În cazul ajutoarelor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, la intensitățile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală, poate fi 
adăugată o primă de 15 puncte procentuale până la intensitatea maximă a ajutorului de 80% din cheltuielile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:(i) proiectul implică o colaborare efectivă 

 -  între cel puțin două IMM-uri, pe baza unui acord de parteneriat, care sunt independente una de alta și care îndeplinesc condiția ca niciuna dintre 
întreprinderi să nu suporte peste 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului de colaborare; sau  
- între o întreprindere și un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor, în cazul în care acest organism suportă cel  puțin 10% din cheltuielile 
eligibile ale proiectului și organismul/organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare în măsura în care acestea provin 
din cercetările realizate de organismul/organizația în cauză; 

(ii )rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice 
gratuite sau a surselor deschise. 
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Nr. 

crt. 

Cheltuieli eligibile in functie de tipul de ajutor de stat prevazut in 

Regulamentul CE nr. 651/2014  

Intensitatea maxima a ajutorului 

% din cheltuieli eligibile 

3.  

Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor 

(a) Cheltuielile pentru detasarea de personal cu inalta calificare de la un organism 

de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care 

efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou 

creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti membri ai 

personalului angajat al beneficiarului;  

(b) Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile 

de sprijinire a inovarii. 

   50% 
intensitatea poate fi majorată până la 100% din 
costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a 

ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în 
domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să 

nu depășească 200.000 euro per întreprindere, pe 

durata oricărei perioade de trei ani. În acest caz 
solicitantul va depune o declarație. 

4.  

Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala 

a) Cheltuielile cu personalul implicat in implementarea proiectului pentru alte 

activitati decat cele sustinute prin schema de ajutor de minimis; 

b) Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, cladire/spatiu si teren, in 

masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata 

acestei utilizari 

c) Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor 

cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe in conditii de 

concurenta deplina; 

d) Cheltuieli pentru amenajare data center (o singura data pe perioada 

implementarii), daca cladirea in care se face investitia indeplineste 

urmatoarele conditii: 

- sunt disponibile pentru investitii (sunt libere de orice sarcini, in sensul ca nu 

sunt afectate de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real 

invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului); 

- nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti 

cu privire la situatia juridica; 

- nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau a 

dreptului comun. 

e) Cheltuielile de regie suplimentare si alte costuri de exploatare, inclusiv 

costurile materialelor consumabile si ale altor produse similare, necesare 

pentru implementarea proiectului. 

50% 
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Nr. 

crt. 

Cheltuieli eligibile in functie de tipul de ajutor de stat prevazut in 

Regulamentul CE nr. 651/2014  

Intensitatea maxima a ajutorului 

% din cheltuieli eligibile 

5.  

Ajutor de minimis: 

1. Cheltuieli privind cercetarea de piata 

a) cheltuieli pentru identificarea unor nise de piata pentru produsul/serviciul 

inovativ; 

 

2. Cheltuieli de informare si publicitate 

a) Cheltuieli obligatorii de informare si publicitate pentru proiect – conform 

prevederilor din Ghidul solicitantului si Manualului de Identitate Vizuala 

b) cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect 

c) In cazul proiectelor de cercetare industriala sau dezvoltare experimentala - 

cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scara larga (conferinte, 

publicari, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau 

open source) 

 

3. Cheltuieli cu servicii de consultanta, avize, acorduri, autorizatii (nu depășește 

10% din valoarea maximă eligibilă, aferentă proiectului, cu condiția încadrării în 

suma aferentă de minimis la care are dreptul solicitantul)  

a) Cheltuieli cu servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor 

necesare depunerii proiectului (cerere de finantare, studiu de fezabilitate, 

plan de afaceri, raport de expertiza, etc.) 

b) Cheltuieli cu servicii de consultanta in domeniul managementului 

proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii 

proiectului si servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor 

publice (elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achizitie publica) 

c) c. Cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente 

activitatilor eligibile ale actiunii; 

d) d. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor 

active necorporale. 

 

4. Cheltuieli pentru instruire/ formare profesionala specifica 

a) Cheltuieli legate de pregatirea personalului carora le este destinat aplicatia/ 

produsul/ serviciul software dezvoltat; 

b) Cheltuieli legate de pregatirea personalului care va asigura mentenanta 

aplicatiei/ produsului/ serviciului software dezvoltat, daca acesta este 

100%, maxim 200.000 euro in conditiile schemei 

de ajutor de minims si nu mai mult de 20% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect 
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Nr. 

crt. 

Cheltuieli eligibile in functie de tipul de ajutor de stat prevazut in 

Regulamentul CE nr. 651/2014  

Intensitatea maxima a ajutorului 

% din cheltuieli eligibile 

angajat al beneficiarului. 

 

5. Cheltuieli pentru auditare intermediara/ finala a proiectului: auditare financiara 

(conform reglementarilor nationale) si auditare tehnica (din perspectiva 

corespondentei rezultatului proiectului cu cererea de finantare). 

 

6. Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar daca nu au fost 

acoperite in cadrul cheltuielilor de management de proiect): 

a) Cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finantarii 

b) Cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurna, 

cazare, transport) 

c) Cheltuieli cu transportul de bunuri, daca se justifica in cadrul proiectului 

d) Birotica – pentru echipa de management (conform HG nr. 

2139/30.11.2004, publicat in Monitorul Oficial nr. 46/13.01.2005). 

e) Achizitia de echipamente TIC – numai pentru echipa de management. 

 

7. Cheltuieli cu abonamente si cotizatii necesare pentru implementarea proiectului 

(valabile 12 luni dupa finalizarea proiectului): 

a. Taxe de acces la baze de date; 

b. Abonamente la biblioteci de specialitate. 

 

Alte aspecte privind eligibilitatea cheltuielilor :  

 Valoarea eligibila aferentă achiziției de clădire/spațiu și teren poate fi maxim 20% din totalul cheltuielilor eligibile (mai puțin 

cheltuielile de minimis);  

 Valoarea totală eligibilă a cheltuielilor de personal5 poate fi max 50% din totalul chelt. eligibile (mai puțin cheltuielile de minimis);  

 Valoarea eligibilă de cheltuielilor de regie suplimentare și alte costuri de exploatare poate fi max. 15% din chelt eligibile cu 

personalul aferente, 

 

                                           
5 Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect + Cheltuielile cu personalul implicat în 
implementarea proiectului pentru alte activități decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis +  Cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un 
organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul 
întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului) 


