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Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa 4 
 

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de 
pandemia COVID-19 

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive 

- Versiunea Decembrie 2021, ghid consultativ revizuit   - 

 

 

1. Solicitanți eligibili 
 

       Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt IMM-urile: microîntreprinderi, 

întreprinderi mici şi mijlocii, înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, 

Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 

6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 

întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările 

și completările ulterioare. 

      Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului 

de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare 

limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea 

lichidităților. 

 

2. Valoarea finanțării nerambursabile 

 

Bugetul total alocat: 358.384.803,64 euro, la cursul Inforeuro din luna octombrie 2021. 

Valoarea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei 

de 50.000 euro, la cursul Inforeuro din luna octombrie 2021. 

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei 

de 1.000.000 euro, la cursul Inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de 

afaceri pe anul 2019. 

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de: 

• 95% pentru microîntreprinderi; 

• 90% pentru întreprinderi mici; 

• 85% pentru întreprinderi mijlocii. 
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3. Condiții de eligibilitate  

 

3.1 Eligibilitatea solicitantului 

Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în 

cadrul acestei competiții sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în 

schema de ajutor de stat Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de 

pandemia de COVID-19 – investiții productive. 

Totodată, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor: 

a. A înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de 

exploatare în anul 2019; 

b. Este înființat până la data de 31.12.2018 inclusiv; 

c. Nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un 

judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui 

aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, 

reglementată prin lege; 

d. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre 

definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii 

profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifică pe baza 

cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului); 

e. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip res-judicata 

pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 

detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

f. Nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a 

 Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și 

incompatibil cu piața internă; 

g. Nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 

18 din Reg.(UE) 651/2014; 

h. Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 

5 ani sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse 

publice, pentru aceleași activități1.  

 
1 Aceeași activitate înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de 4 cifre) a  Nomenclatorului 
statistic al activităților economice (NACE Rev. 2), stabilit prin Reg.(CE) 1893/2006 de stabilire a Nomenclatorului 
statistic al activităților economice NACE Rev. 2 și de modificare a Reg.(CEE) 3037/90 al Consiliului, precum și a 
anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice cu relevanță pentru SEE. 
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! Sunt eligibili solicitanții care au avut activitatea suspendată în cursul anului 2020 din cauza 

pandemiei de COVID-19 (începând cu aprilie 2020), dar nu pe întreaga perioadă a anului 2020. 

Astfel, firmele care au avut cifra de afaceri 0 (zero) in  anul 2020, nu sunt eligibile. 

 

În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să 

demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, superficie sau chirie/comodat cu privire la 

imobilul (clădirea) unde se face investiția. Prin noțiunea de clădire se are în vedere inclusiv 

spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de 

ex. etaj, parte dintr-o hală etc). 

 În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune/superficie trebuie să se dovedeasca 

dreptul de a face investiții asupra clădirilor aflate în concesiune. Valabilitatea   

contractului de concesiune/superficie trebuie să acopere o perioadă de minimum 5 ani 

de la data depunerii cererii de finanțare; 

 În cazul unui contract de închiriere/comodat, să aibă o valabilitate de minimum 5 ani de 

la data depunerii cererii de finanțare. Prin contractul de închiriere trebuie să se facă 

dovada dreptului de a face investiții asupra clădirilor închiriate. 

! Contractul de chirie / comodat se aplică doar în cazul lucrărilor de modernizare. 

În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care se face investiția, acesta 

trebuie să fie liber de orice sarcini și servituți și să nu facă obiectul unor litigii în curs de 

soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în 

materie sau a dreptului comun. Se probează prin extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de 

zile înaintea depunerii. 

 

3.2 Eligibilitatea proiectului 
 

Pentru ca un proiect să fie declarat eligibil la finanțare trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 

a) Obiectivele propunerii de proiect sunt în concordanță cu obiectivul specific al competiției; 

b) Activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului nu au fost finanțate și 

nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice; 

c) Prin proiect nu se solicită finanțare pentru susținerea directă a activităților de export către 

terțe țări sau către alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile 

exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri 

curente legate de activitatea de export); 

d) Prin proiect nu se utilizează preferențial, în cadrul activităților care primesc finanțare, 

produse naționale față de produse importate; 
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e) Mărimea/valoarea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele 

menționate (50.000 euro - 1.000.000 euro); 

f) Perioada de implementare a proiectului nu va depăși data de 31 decembrie 2023; 

g) Prin proiect se vor asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de 

prelucrare a datelor cu caracter personal conform Reg. (UE) 2016/679 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor). 

h) Autoritățile finanțatoare se vor asigura că proiectul respectă principiul egalității de șanse și 

că va preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, se va ține seama și de 

accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. 

 

Domeniu de aplicare 

 

✓ Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele2 eligibile menţionate mai jos: 

• Clasa C –    Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și   

       254 fabricarea armamentului și muniției);  

• Clasa F –      Construcții; 

• Clasa G –   Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; 

• Clasa H –     Transport și depozitare; 

• Clasa I –       Hoteluri și restaurante; 

• Clasa M –    Activități profesionale, științifice și tehnice; 

• Clasa N –     Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport; 

• Clasa P –      Învățământ; 

• Clasa Q –     Sănătate și asistență socială; 

• Clasa R –     Activități de spectacole, culturale și recreative; 

• Clasa S –     Alte activități de servicii.  

 

! Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie autorizat la momentul depunerii 

proiectului.  

! Nu  se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN. 

 

✓ Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat 

următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare:  

 
2 În conformitate cu clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2  
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▪ activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament; 

▪ activităţi de jocuri de noroc şi pariuri. 

✓ Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole 

este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat 

pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau 

introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză. 

✓ În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume 

maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea 

conturilor, pentru fiecare dintre aceste activităţi, că plafonul relevant este respectat şi că suma 

maximă posibilă nu este depăşită în total. 

✓ Derogările de la pct.23 lit.(a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-193 se vor 

aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va 

depăși 270.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 

225.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole. 

✓ Ajutorul din cadrul sistemului de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Reg. 

702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în 

zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea art. 107 și 108 din TFUE sau în 

Reg. 1388/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își 

desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din 

pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea art. 107 și 108 din TFUE, 

cu modificările și           completările ulterioare. 

 

3.3 Indicatori de realizat 

 

Prin proiect beneficiarul trebuie să își stabilească și să realizeze cel puțin următorii indicatori 

obligatorii: 

! Indicatori suplimentari de realizare: 

➢ număr de noi produse / servicii / procese introduse pe piață de către beneficiar. 

În cazul în care, prin propunerea de proiect, potentialul beneficiar nu isi propune realizarea 

unui produs nou, acesta va introduce un indicator suplimentar relevant pentru obiectivul 

proiectului. 

! Indicatori suplimentari de rezultat (se pot formula și alți indicatori relevanți pentru proiect, unde 

este cazul): 

➢ productivitatea muncii în IMM-uri în anul 3 de sustenabilitate (cifra de afaceri  împărțită 

la numărul mediu de angajați - anul de referință este 2019). Numărul de angajați în anul 3 

 
3 https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_ro  

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_ro
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de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2019, altfel proiectul va fi 

respins. 

 

3.4. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat 

Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza 

Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei 

în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), în limita plafonului echivalent în lei 

al sumei de 1.800.000 euro. 

În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitată de beneficiar este mai mare decât valoarea 

prevăzută de cadrul temporar, aceasta se va diminua până la plafonul de 1.800.000 euro, conform 

prevederilor cumulului de ajutoare de stat. 

 

4. Tipuri de investiții eligibile 

Sunt eligibile următoarele tipuri de investiții: 

• Dotarea cu active corporale, necorporale; 

• Modernizarea4 spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din  valoarea proiectului. 

 

5. Categorii de cheltuieli eligibile 

 
1. Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii (cheltuieli cu lucrări exceptate 

de la               autorizare). 

2. Cheltuieli pentru 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. 

Cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 

10% din valoarea  eligibilă a proiectului. 

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 
4 Nu se permite modernizarea facilităților de cazare din cadrul codului CAEN 5520, precum și modernizarea de sedii de 

birouri sau pentru alte activități destinate investițiilor imobiliare. 
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3.1. 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: 

a. Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 

mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv 

care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și 

instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și 

reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau Grupa 3 

„Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și 

alte active corporale” din HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi 

completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor 

fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de 

finanțare. 

b. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice 

sau hibride5). 

Sunt eligibile dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace 

destinate transportului public de călători, sunt indispensabile și sunt destinate 

exclusiv atingerii obiectivului operațiunii, iar caracteristicile lor tehnice sunt 

adecvate în raport cu activitățile operațiunii. 

Clarificari cu privire la îndeplinirea criteriului b) din grilă: 

Categoriile de vehicule O1, O2, O3 și O4, prevăzute în Reg.(UE) 2018/858 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 30.05.2018 privind omologarea și 

supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor 

respective, de modificare a Reg.(CE) 715/2007 și (CE) 595/2009 și de abrogare a 

Directivei 2007/46/CE se pot achiziționa după cum urmează: 

• Împreună cu un autovehicul din categoria N1, N2 și N3 așa cum este 

prevăzut de Reg.  2018/858 și dacă autovehiculului N1, N2 și N3 îndeplinește 

criteriile prevăzute de Anexa nr. 1 la   Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 

 
5 În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 

2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru 

determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu 

cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu disponibile la  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN%20
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de completare a Reg.(UE) 2020/852 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru 

determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică drept 

contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau 

adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate 

economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre 

celelalte obiective de mediu. 

• De sine stătătoare, dacă solicitantul dovedește că acestea vor fi tractate de 

autovehicule din categoria N1, N2 și N3 care îndeplinesc criteriile prevăzute 

de Anexa nr. 1 la Regulamentul           delegat al Comisiei (UE) de completare a Reg. 

(UE) 2020/852. 

c. 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. 

3.2. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci 

comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. 

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a 

activelor corporale ce fac obiectul proiectului. 

4. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - sunt 

eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 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 Reg.(UE) 1303/2013, aferentă 

cheltuielilor eligibile este eligibilă. 

! În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt 

eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă      de 

către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței 

financiare nerambursabile. 

! Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului 

tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului. 

! Nu vor fi decontate cheltuieli notariale. 

! GDPR>În conformitate cu regulile GDPR, în cadrul întreprinderii trebuie să fie desemnat un 
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responsabil cu protecția datelor cu caracter personal6 (DPO) care a absolvit un curs de instruire în 

domeniul GDPR (certificat/diplomă de participare, absolvire etc.) și care va avea stabilite, prin fișa 

postului, atribuții în acest sens. Se acceptă și externalizarea serviciilor GDPR. 

Nu sunt eligibile pentru finanțare serviciile GDPR, dar sunt obligatorii pentru implementarea 

proiectului. 

 

Condiții specifice privind investițiile:  

➢ Investiția trebuie menținută în Romania pentru o perioadă de cel puțin 37 ani de la 

finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui 

echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca 

activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă 

relevantă. 

➢ Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt 

eligibile. 

➢ Nu sunt permise achiziții în regim de leasing. 

➢ Activele necorporale sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

o Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului; 

o Trebuie să fie amortizabile; 

o Trebuie să fie achiziționate în condițiile liberei concurențe pe piață de la terți care 

nu au legături cu cumpărătorul; 

o Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului 

pentru care s- a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea 

proiectului. 

➢ Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe 

bază de: 

o contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, 

sau al brevetelor), 

o contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare. 

 

6. Perioada în care pot fi depuse proiectele 
 

Data și ora deschiderii cererii de proiecte:  

• de la ora 09:00:00 a primei zile de depunere, cu depunere continuă timp de 5 zile 

calendaristice; Competiția se va desfășura în cadrul platformei IMM RECOVER, iar proiectele 

 
6 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/08/b153da563961c2a18631ec663286e6c6.pdf 
7 Art. 71 din Reg. (UE) 1303/2013 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/08/b153da563961c2a18631ec663286e6c6.pdf
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declarate câștigătoare vor fi tranferate de către solicitanți în platforma MySmis în termen de 5 

zile lucrătoare de la data notificării de către AMPOC; 

• apelul este de tip competitiv cu depunere la termen; 

• apelul urmează a fi lansat în perioada următoare (martie 2022). 

 

7. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor 

Procesul de evaluare și selectie constă în parcurgerea următoarelor etape: 

➢ Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a 

proiectului; 

➢ Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect; Evaluarea criteriilor se va 

realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară. Se vor finanța propunerile de 

proiecte care au un punctaj total ≥ 70 de puncte în limita bugetului alocat. 

➢ Etapa de selecție a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar 

nerambursabil, în conformitate cu procedura de evaluare și selecție. 

 

Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează pe criterii competitive și este 

condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente: 

a) punctajul obținut să fie de cel puțin 70 de puncte (punctaj minim de calitate); 

b) să nu obțină valoare 0 la criteriile de evaluare tehnică și economică de la punctele a. 

Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 (<5%) și b. Investiție de 

minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din 

Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a 

Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o 

activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă 

acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre 

celelalte obiective de mediu (<20%). 

c) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel. 


