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POR 2014 – 2020  

 
AXA PRIORITARA 2 – IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERILOR MICI SI 

MIJLOCII  

 

Operatiunea 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor 
 
 
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1,5 mil. euro și maximum 6 milioane euro. 

 
Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 30.10.2020, ora 12:00:00 
Data și ora închiderii cererii de proiecte: 30.11.2020, ora 12:00:00 

Beneficiari eligibili: 
– întreprinderi mici și mijlocii din mediul urban; 
– întreprinderi mijlocii din mediul rural. 

 
Finantarea acordata pentru ajutor regional: 
Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord Vest si Centru: 

– Intreprinderile mici (0 – 49 angajati) – 70% ajutor financiar; 
– Intreprinderile mijlocii (49 – 249 angajati) – 60% ajutor finaciar;  

 
Regiunea Vest: 

– Intreprinderile mici (0 – 49 angajati) – 55% ajutor financiar; 
– Intreprinderile mijlocii (49 – 249 angajati) – 45% ajutor finaciar; 

 
Finantarea acordata pentru ajutor de minimis a proiectului contributia programului este de maximum 
100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.  
 
Categorii de ajutor de stat, in functie de tipul investitiei: 

 
1. Ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție 

inițială. 
Investiție inițială -  o investiție în active corporale și necorporale legată de: 

 crearea unei unități noi - unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o 
extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente. 

 extinderea capacității unei unități existente - 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. 

 
Investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active nu sunt eligibile pentru acordarea unui ajutor 
regional pentru investiții. 

 
2. Ajutor de minimis – pentru cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica. 
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Eligibilitatea beneficiarului: 

• Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria Intreprinderilor 
mici si mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. Nu sunt eligibile 
microintreprinderile; 

• Domeniul de activitate în care se realizează investiţia  sa fie eligibil; 
• Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și 

a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare; 
• La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a 

proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar; 
• Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii de 

finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare (inclusive pe 
perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului): 

 Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de 
proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de  superficie. În plus, imobilul (teren 
și/sau clădiri) o este liber de orice sarcini sau interdicţii, nu face obiectul unor litigii având ca 
obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de 
soluţionare la instanţele judecătoreşti si o nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi 
speciale în materie sau dreptului comun. 
 Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se 
supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, 

dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune; 
• Pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau nu 

autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare public în ultimii 
5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ 
extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază 
de fonduri publice din alte surse de finanţare 

 
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 include 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) - 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 și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează 
obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate 
necesare în funcție de specificul investiției. 

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.; 
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 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.; 
 alte avize, acorduri şi autorizaţii. 
 achiziționarea semnăturii electronice 

3.3. 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. 
3.4. 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/expertise de amplasament, studii de trafic etc.). 

  3.5. Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
 plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor 
necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri); 
 plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului 
 plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei 
de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
dacă este cazul 

3.6. 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 a 
spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respective 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; 
 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. 

Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în 
măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect. 

4.3. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, 
programe informatice, alte drepturi şi active similare. 
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Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor 
corporale ce fac obiectul 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 
 Cheltuieli conexe organizării de şantier 

5.2. 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”, punctual 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. 
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă 
conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor 
eligibile este eligibilă. 
 
Categorii de cheltuieli neeligibile: 

a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020; 
b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții; 
c. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere; 
d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării - e.g. 
salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general 
în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; 
alte cheltuieli generale de administrație); 
e. costuri de personal; 
f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente 
creditelor; 
g. contributia in natura;  
h. amortizarea; 
i. cheltuielile cu leasingul;  
j. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, cu excepția Clasei 2.3.6. 
”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”; 
k. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de 
avizare a lucrărilor de intervenții; 
l. Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția celor 
aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” .  
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