
Programul Operațional Regional
Axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2.2

- POR 2.2 -



Solicitanți eligibili

Tipul întreprinderii Date financiare Număr de salariați Locul de implementare

 A avut un număr mediu de cel

puțin 3 salariați în 2018

 Implementează proiectul în

regiunea Vest sau Nord-Est în

mediul urban sau rural (doar

întreprinderile mijlocii pot în

mediu rural)

Micro-întreprindere,

întreprindere mică sau mijlocie

(maxim 249 angajați)

A desfășurat activitate cel puțin

un an fiscal

 A înregistrat profit din exploatare

în 2018.

 Nu are capitalurile pe minus.

 Nu a avut activitatea suspendată

în 2018 sau 2019.



Valoare asistență financiară nerambursabilă

Maxim 1.000.000 Euro

Pentru a fi eligibile proiectele trebuie să aibă o 
valoare nerambursabilă după cum urmează:

Minim 200.000 Euro



Co-finanțare din partea Beneficiarului

Categoria IMM/Regiunea 
de dezvoltare

Nord-Est Vest

Întreprinderi micro și mici 30% 45%

Întreprinderi mijlocii 40% 55%

O serie de cheltuieli (Consultanța scriere și implementare, proiectare, asistență
tehnică, promovare, certificare produs/proces/sistem de management, audit,
internaționalizare) implică o solicitare de doar 10% din partea Beneficiarului.



Perioada de depunere

2424
MARTIEDECEMBRIE



Locuri de implementare eligibile

 Firmele care doresc implementare într-unul dintre județele:

Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin

 Proiectele pot fi implementate în mediul urban (IMM-uri) și

rural (doar de către întreprinderile mijlocii).

 Rata de co-finanțare pentru întreprinderi micro și mică: 45%

 Rata de co-finanțare pentru întreprinderi mijlocii: 55%

Regiunea Vest

 Firmele care doresc implementare într-unul dintre județele:

Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Bacău, Vaslui

 Proiectele pot fi implementate în mediul urban (IMM-uri) și

rural (doar de către întreprinderile mijlocii).

 Rata de co-finanțare pentru întreprinderi micro și mică: 30%

 Rata de co-finanțare pentru întreprinderi mijlocii: 40%

Regiunea NORD-EST



Cheltuieli eligibile

Construcții și instalații

Construcții, renovări, modernizări

Consultanță, Proiectare

Maxim 20% din restul cheltuielilor

eligibile, procent de finanțare 90%

Active necorporale

Achiziția de brevete, licențe, mărci

comerciale, programe informatice,

inclusiv pentru comerț online

Dotări
Echipamente tehnologice, utilaje,

instalații de lucru, mobilier

(Subgrupa 2.1, 2.2, 2.3.6 și Grupa

3 din Catalogul mijloacelor fixe)

Cheltuieli pentru asigurare utilități

Branșamente, lucrări de asigurare

utilități

Cheltuieli de amenajare teren

Demolări, dezafectări, evacuări

materiale, adrenaje etc.

Cheltuieli pentru participarea 
la târguri internaționale

Cheltuieli pentru (re-)
certificare de produs/serviciu



Exemple de activități eligibile

Programul prevede o multitudine de activități eligibile, dintre care redăm mai jos

categorii mari de coduri CAEN eligibile:

 producția de țesături, articole de

îmbrăcăminte și încălțăminte;

 tăierea și rindeluirea lemnului;

 activități de tipărire;

 prelucrarea sticlei plate;

 fabricarea produselor farmaceutice;

 fabricarea ambalajelor din plastic

și/sau lemn;

 producția de ceasuri;

 fabricarea bijuteriilor;

 fabricarea mobilei;

 fabricarea de pompe și compresoare;

 fabricarea de echipamente electrice de

iluminat;

 fabricarea de instrumente de iluminat;

 hoteluri și pensiuni;

 activități de producție cinematografică;

 activități IT, portaluri Web, software la

comandă;

 activități de design specializat;

 asistență medicală și stomatologică;

 activități ale centrelor de fitness.



Etapele necesare pentru depunere proiect
Pașii până la SUCCES

03

02

01

04

Evaluare eligibilitate și șanse de succes
Verificare eligibilitate companie
Verificare eligibilitate proiect și achiziții dorite

Demarare proces scriere proiect
Semnare contract de consultanță pentru scrierea și depunerea proiectului
Furnizare informații și documente necesare scrierii proiectului
Scrierea proiectului de către consultant

Depunere proiect
Verificare conținut plan de afaceri
Semnare electronică și încărcare documentație în mySMIS
Depunere proiect

Evaluare proiect
Evaluare administrativă a proiectului
Evaluare tehnico-financiară
Contractare proiect

01

02

04

03



Grila de evaluare
Partea 1

Criteriu/subcriteriu Punctaj
1 Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție 54

1.1 Domeniul de activitate în care se realizează investiția (codul CAEN) 15

a Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 43 15

b Este cuprins într-una din diviziunile 18, 22, 23, 32, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 91 10

c Este cuprins într-una din diviziunile 21, 36, 37, 38, 39, 55, 86, 93, 95,96 5

1.2 Caracterul inovativ al investiției propuse(vezi observațiile mai jos) 6

a Prin inovație de produs/serviciu și proces 6

b Prin inovație de produs/serviciu 4

c Prin inovație de proces 2

1.3. Investiția propusă include 21

a Activități de internaționalizare - participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant. 6

b Activități de (re)certificare a cel puțin unui sistem de management 4

c Activități de (re)certificare a unui produs/serviciu/proces 6

d Achiziție de active necorporale cu o valoare eligibilă, fără TVA, de minimum 45.000 lei (brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, 
inclusiv în vederea asigurării vizibilității în mediul online, implementare instrumente e-commerce, alte active similare), a căror necesitate, în contextul
investiției, este suficient justificată în planul de afaceri.

5

1.4. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de al doilea exercitiu financiar complet, după 
implementarea investiției

12

1.4.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 6

a >=4 6

b >=3 si <4 3

c >=2 si <3 2

d <2 0



Grila de evaluare
Partea 2

Criteriu/subcriteriu Punctaj
2 Capacitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului.

Capacitatea financiară și operațională a solicitantului.

33

2.1 Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare 18

2.1.1 Rata solvabilității generale (active totale/datorii totale) 6

a. >=2 6

b. >=1,5 si <2 3

c. >=1 si <1,5 1

d. <1 0

2.1.2 Rata rentabilității financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii) 6

a. >=5% 6

b. >=3% si <5% 3

c. >=1% si <3% 1

d. <1% 0

2.1.3 Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N față de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare 6

a. >=20% 6

b. >=10% si <20% 3

c. >=0% si <10% 1

d. <0% 0

2.2. Calitatea planului de afaceri 15

a. Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse). max 4

b. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile. max 4

d. Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi eficiente) în condiţiile resurselor disponibile. max 2

e. Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres mentionate în modelul standard din ghid. max 1



Grila de evaluare
Partea 3

Criteriu/subcriteriu Punctaj

3 Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea 10

3.1 Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice 6

a Utilizarea surselor regenerabile de energie 2

b Retehnologizarea/achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de 
producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice

2

c. Minimizarea la sursa a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor 2

3.2 Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament: 4

a. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități 2

b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate 2

4 Concentrarea strategică a investițiilor 3

a. Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de dezvoltare locală selectate în cadrul axei prioritare 7 POR 1

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

1

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

TOTAL 100



Oferta noastră 
Alături de tine până la final

GRATUIT
Dacă se semnează contract 

de consultanță ulterior 

3,5% din valoarea 
eligibilă a proiectului 

Verificarea eligibilității companiei și a proiectului.
Evaluăm împreună șansele de reușită ale proiectului.

Veți primi de la noi o analiză cu punctajul potențial, riscurile și o recomandare

sinceră dacă să depuneți sau nu.

Scrierea și depunerea proiectului
În baza contractului de consultanță semnat ne ocupăm de redactarea planului de

afaceri și a cererii de finanțare. Pentru a avea succes este necesar un efort minimal

și din partea beneficiarului pentru furnizarea informațiilor preliminare despre

istoricul firmei, proiectul dorit și oferte de preț pentru achiziții.

Implementarea proiectului
Vă asistăm în implementarea cu succes a proiectului și obținerea banilor pentru

achizițiile prevăzute, efectuarea raportărilor către autoritate și cererilor de

rambursare, realizarea achizițiilor.

3,5% din valoarea eligibilă 

plătiți în 2 tranșe:
 Tranșa1 = 3000E
 Tranșa 2 comision de

succes minus diferența
până la 3.5%

Perioada de sustenabilitate și monitorizare
Vă stăm la dispoziție în perioada de după implementare pentru a putea

răspunde solicitărilor din partea Autorității.

GRATUIT
doar pentru clienți 

GRATUIT
doar pentru clienți 

4% din valoarea 
eligibilă a proiectului 

4% din valoarea eligibilă 

plătiți în 2 tranșe:
 Tranșa1 = 3500E
 Tranșa 2 comision de

succes minus diferența
până la 4%

GRATUIT
Dacă se semnează contract 

de consultanță ulterior 

Proiect fără construcții Proiect cu construcțiiConsultanța este eligibilă prin proiect și beneficiază de finanțare nerambursabilă de 90%

** Prețurile nu conțin TVA



Ce ne recomandă?
Experiență, determinare, onestitate, profesionalism, promptitudine și respect față de clienții noștri

>37 
MILIOANE EURO

CÂȘTIGATE

>25
ȚĂRI DE PROVENIENȚĂ

CLIENȚI ȘI PARTENERI

>23
PROGRAME 

ACCESATE

Echipa companiei deține experiență de peste 10 ani în accesarea de finanțări din fonduri nerambursabile,
guvernamentale, structurale și direct de la Comisia Europeană. Avem peste 8 ani experiență de lucru în internațional,
cu instituții europene și companii de renume internațional, am creat și vândut produse românești pe piețe
internaționale și ajutat la crearea de parteneriate transfrontaliere.
Portofoliul echipei noastre numără clienți din toată România și din peste 25 de țări din multiple industrii.



office@ariaunited.com +4 0732.077.575 www.ariaunited.com

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 8, 
sector 3, Bucuresti

INTRĂ ÎN CONTACT
cu unul din experții noștri


