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FISA DE PROIECT 
Schema de ajutor de minimis  

„Digitalizarea IMM-urilor”  
Versiune draft  

 
A. PROGRAM DE FINANTARE 

Nume 
program Programul Operational Competitivitate 2014-2020 

Autoritate de 
Management 

 Ministerul Fondurilor Europene prin AMPOC - Furnizor al ajutorului 
 Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) /Organismul Intermediar pentru 

promovarea societatii informationale (OIPSI) - Administrator al ajutorului 
 Agentiile de Dezvoltare Regionala – Sub-administratori ai schemei de ajutor de minimis 
 
IMM-urile nu vor putea cere direct fondurile europene de la Ministerul Fondurilor Europene, 
ci mai intai banii vor fi solicitati de Agentiile de Dezvoltare Regionala (ADR) pentru fiecare 
din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Ulterior, aceste ADR-uri (sub-administratori 
ai schemei) vor lansa propriile apeluri chemand firmele sa aplice, pentru a obtine fondurile 
aferente schemei de minimis. 

 
Domeniu 

Actiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si 
Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2b 
– Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, 
Obiectiv Specific OS 2.2 – Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea 
economica”. 

Obiectivul 
schemei  

Acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor in cele 8 regiuni 
de dezvoltare ale Romaniei. Cu fondurile nerambursabile obtinute in cadrul acestei scheme, 
firmele beneficiare vor putea sa-si cumpere: calculatare, programe, servicii cloud, sofware 
as a service, nume de domenii, site nou, servicii de hosting, automatizari software, RPA 
(robotic process automation - tehnologia dezvoltata si de decacornul romano-american 
UiPath), retelistica etc. 

Regiunile 
eligibile 

Prezenta schema se aplica pe teritoriul Romaniei, in toate regiunile de dezvoltare:  
Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru si Bucuresti-
Ilfov 

Lansare/Tip 
apel N.A. - Urmeaza a se comunica de catre fiecare ADR in parte  

Alocare 
totala 
apel 

Valoarea schemei este de 100 de milioane de euro. 
 
Situatia cu valoarea maxima a contractelor pe fiecare regiune este prezentata in tabelul de 
mai jos: 

Buget total din care: 100.000.000,00 euro 
Buget Bucuresti-Ilfov 10.000.000,00 euro 
Buget Nord-Est 15.759.000,00 euro 
Buget Sud-Est 13.374.000,00 euro 
Buget Sud Muntenia 14.166.000,00 euro 
Buget Sud-Vest Oltenia 10.773.000,00 euro 
Buget Vest 10.593.000,00 euro 
Buget Nord-Vest 12.897.000,00 euro 
Buget Centru 12.438.000,00 euro 

 

B. DETALII PROIECT 

Informatii 
finantare: 

Finantare nerambursabila acordata (sub forma de ajutor minimis) este de minimum 
30.000 euro si maximum 100.000 euro. 
 
Procentul de finantare nerambursabila este de 90%. 
 
Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile, exceptand: – cheltuieli cu servicii de consultanta 
/analiza pentru identificarea solutiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile; – cheltuielile de 
consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare pregatirii aplicatiei de proiect 
propus spre finantare si/sau managementul aplicatiei de proiect (inclusiv elaborarea 
documentatiilor necesare implementarii aplicatiei de proiect) nu pot depasi 50% din 
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media cifrei de afaceri aferenta ultimelor 3 exercitii financiare incheiate1 
Valoarea maxima a ajutorului, in regim de minimis, ce poate fi acordata unei intreprinderi 
unice, din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali 
inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare) 
este de 200.000 de euro, echivalent in lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data 
acordarii ajutorului. 

Aplicanti/ 
Solicitanti 

eligibili 

Societatile care se incadreaza in categoria: 
► IMM-urilor (mici si mijlocii); 
► Microintreprinderi. 

Durata de 
implementare 

Durata maxima de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor si 
depunerea cererilor de rambursare) este de 9 luni. 
 
Plata ajutorului se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2023, in limita bugetului alocat 
schemei de ajutor de minimis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditii 
privind 

Eligibilitatea 
solicitantilor 

1. Sunt firme inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

2. Se incadreaza in una din categoriile: microintreprindere, intreprindere mica, 
intreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finantare si la data semnarii 
contractului de finantare. 

3. Prezenta schema de minimis se aplica intreprinderilor pentru care se constata ca nu 
au autorizate in certificatul constatator activitati din urmatoarele domenii 
(CAEN)2:  
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 

4. Prezenta schema NU se aplica companiilor care isi desfasoara activitatea in:  
• sectoarele pescuitului si acvaculturii; domeniul productiei primare de produse 

agricole;  
• sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: cand 

valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza 
achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in 
cauza; 

• activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv 
ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si 
functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 
activitatea de export; 

• ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produs. nationale versus cele 
importate; 

• ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri; 
• domenii precizate in lista CAEN ce contine activitatile neeligibile -conform Anexa 1; 
5. Nu inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante 

la buget si sumele de recuperat de la buget): 
• mai mari de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni - in cazul certificatului de 

atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; 
• mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru - in cazul  

 
1  Pentru întreprinderile care au două sau un singur exercițiu financiar încheiat, procentul de 50% se va aplica 
corespunzător mediei ultimelor două exerciții financiare încheiate, respectiv ultimului exercițiu financiar 
încheiat. 
2 Se va verifica in declaratia pe propria raspundere că întreprinderea nu a avut aceste coduri CAEN autorizate 
și nu a obținut venituri din activitatea derulată în cadrul acestor coduri de la infintare pana la depunerea 
aplicatiei pentru finantare. 

https://www.vapro.ro/wp-content/uploads/ANEXA-1-CAEN-uri-excluse.pdf
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certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale; 
6. Nu intra in categoria de „intreprindere aflata in dificultate". 
7. Au sediul social si implementarea proiectului se realizeaza in regiunea de dezvoltare 

in care depun proiectul. 
8. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal 

integral si au inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii 
cererii de finantare3. O intreprindere care depune aplicatia de finantare in cursul 
anului 2021 trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 3 ianuarie 2020 (prima zi 
lucratoare din anul 2020) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 
2019, avand in vedere dificultatile cauzate de pandemia de SARS-CoV-2 din anul 
20204”.  

9. Indeplineste toate cerintele de eligibilitate conform „Declaratiei de eligibilitate” si 
mentiunilor din Ghidul Solicitantului. 

Activitati si 
cheltuieli 
eligibile 

Activitatile eligibile care fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi 
finantate numai daca au fost initiate dupa semnarea actului de acordare a ajutorului incheiat 
intre sub-administratorul schemei de minimis si beneficiarul ajutorului de minimis5.  
 
Cheltuielile eligibile in cadrul prezentei scheme sunt urmatoarele: 
a. cheltuieli aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive si echipamente 

aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune, justificate din 
punctul de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care 
nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin 
proiect; 

b. cheltuieli aferente realizarii retelei LAN necesare pentru implementarea proiectului; 
c. cheltuieli aferente achizitionarii si /sau dezvoltarii si /sau adaptarii aplicatiilor software 

/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarii si implementarii bazelor de 
date, migrarii si integrarii diverselor structuri de date existente, inclusiv solutiile de 
automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation. 

d. cheltuieli aferente achizitionarii unui website de prezentare a companiei, inclusiv 
achizitia de domeniu si gazduirea pe server  

e. cheltuieli aferente achizitionarii /inchirierii unui nume de domeniu nou; 
f. cheltuieli aferente achizitionarii /inchirierii solutiei de semnatura electronica; 
g. cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil; 
h. cheltuieli aferente achizitionarii de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu 

dizabilitati; 
i. cheltuieli aferente achizitionarii solutiilor din domeniul tehnologiei informatiei pentru 

comertul electronic; 
j. cheltuieli aferente achizitiilor de servicii de tip cloud si SaaS, respectiv Software as a 

Service; 
k. cheltuieli aferente achizitionarii serviciilor de gazduire, incluzand toate tipurile de servicii 

de gazduire, cu exceptia pachetelor de reseller; 
l. cheltuieli aferente achizitionarii de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice 

aplicabile pentru software/gazduire/retele; 
m. cheltuieli aferente achizitionarii de servicii de consultanta pentru elaborarea 

documentatiilor necesare pregatirii proiectului propus spre finantare si managementul 
proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului; 

n. cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele 
implementate/achizitionate si a personalului care va asigura mentenanta; 

o. activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara, conform 
reglementarilor nationale, si tehnica, din perspectiva corespondentei rezultatului 
proiectului cu cererea de finantare si obiectivele Programului operational 
Competitivitate; 

p. servicii de consultanta/analiza pentru identificarea solutiilor tehnice de care au nevoie 
IMM-urile. 

Pentru aplicatiile de proiecte care includ tipurile de cheltuieli prevazute la alin. (2) lit. d)-
f), j) si k), beneficiarii ajutorului de minimis se obliga sa pastreze din resurse proprii aceste 
cheltuieli pe toata perioada de sustenabilitate a proiectului 
 

 
3 Această cerință nu se aplică IMM-urilor înființate în anul 2020. 
4 Pentru firmele care au fost înființate în 2020 se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 dec. 2020.  
5 Cu excepția activităților de achiziționare de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare 
pregătirii aplicației de proiect propus ptr. finanțare ce se pot derula inainte de semnarea actului de acord. 
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Cheltuieli 
neeligibile 

  
Pentru beneficiarii ajutorului de minimis nu sunt eligibile: 

 elementele de mobilier, obiectele de inventar si cheltuielile salariale 
 Investitiile care constau in simpla inlocuire a unor active detinute de societate; 

inlocuirea activelor care se face in scopul upgradarii activelor existente nu poate fi 
considerata cheltuiala eligibila pentru ajutorul de minimis 

 
VAPRO Romania 
Str. Herastrau, nr. 1, etaj 6, 
sector 1, Bucuresti 
T: (004)0371 172 954 
F: (004)0314 051 738 
M: (004)0730 103 118 
info@vapro.ro 
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