
PREZENTAREA PROGRAMULUI 
DE FINANȚARE PNRR 
COMPONENTA C9, INVESTIȚIA I3 
- DIGITALIZAREA IMM-URILOR
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OBIECTIVUL

BUGETUL
BUGETUL MAXIM AL SCHEMEI:  347,5 MILIOANE€

Obiectivul investiției este de a sprijini digitalizarea
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce ar putea
contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând
inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de
lucru. Această subcomponentă va aborda una din
principalele provocări cu care se confruntă IMM-urile:
presiunea de a-și adapta modelele de afaceri la realitățile
digitale.

ALOCAREA REGIONALĂ



BUGET PER PROIECT

COFINANȚARE

Microîntreprindere: 20.000 - 30.000 euro

Întreprindere mică: 20.000 - 50.000 euro

 Întreprindere mijlocie: 20.000 -100.000 euro

% din valoarea eligibilă

CALENDAR APEL
Depunere: 15.02.2023 ora 10:00 - 30.06.2023 ora 23:59
Prima etapă de evaluare: 03.07.2023-16.08.2023
Etapă semnare contracte: 15.09.2023-15.11.2023
!Nu contează momentul depunerii, ci punctajul 
obținut!



SOLICITANȚI ELIGIBILI
Întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere;
Tip de întreprindere: SRL, SRL-D, SA, societăți cooperative;
Data înființării: cel târziu până la data de 31.12.2021;
Nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
Se angajează să suporte valoarea cofinanțării (10%);
Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
Nu sunt întreprinderi în dificultate în anul 2022;
Nu se află în insolvență / faliment/ reorganizare judiciară/ lichidare/
dizolvare etc.
Activitatea pentru care se solicită finanțare este aferentă unui cod
CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021;
Solicitantul și/sau reprezentantul legal, nu se află în situația unui
conflict de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări;
Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30
iunie 2025;
Respectă plafonul de minimis pentru o întreprindere unică și se
încadrează în valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care
poate beneficia pe o perioadă de 3 ani consecutivi – 200.000 euro.
Nu desfășoară următoarele activități: comerț sexual, clonare în scopuri
reproductive, creare embrioni umani în scopul cercetării, jocuri de
noroc, dezvoltare imobiliară sau financiară, exploatare, extracție,
prelucrare petrol sau combustibili fosili;
Nu au legătură cu industria de tutun;
Nu implică animale vii în scopuri experimentale;
Nu dețin pagini web care conțin acte /materiale cu caracter obscen;
Nu au desfășurat în anul 2022 activitate în domeniile din următoarele
clase CAEN: 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399.

Solicitantul se obligă să respecte toate condițiile și prevederile din
Ghidul Specific disponibil pe site-ul www.mfe.gov.ro.

!Dacă din certificat constatator rezultă autorizat unul dintre aceste coduri
CAEN, Solicitantul va prezenta înainte de semnarea contractului declarație din
partea unui expert contabil - membru CECAR sau auditor CAFR că în anul 2022 
 nu a realizat încasări din activitățile specifice acestor coduri CAEN.



Servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor
tehnice necesare proiectului;
Achiziționarea  de  hardware  TIC,  de  echipamente  pentru 
 automatizări  și  robotică integrate cu soluții digitale, inclusiv
pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii
blockchain, precum și cheltuieli de instalare, configurare și
punere în funcțiune;
Rețea LAN/WiFi;
Achiziționarea / dezvoltarea / adaptarea aplicațiilor/licențelor
software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea
bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de
date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea
furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru
implementarea RPA, ERP, CRM, sisteme IoT și AI, tehnologii
blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în
BTP (Business Technology Platform);
Achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
Achiziționarea / închirierea a unui nume de domeniu nou;
Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital
indexabil;
Servicii de tip Cloud Computing;
Servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile
pentru software / găzduire/ rețele;
Servicii pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT);
Cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza
echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim
10% din valoarea finanțată) – cursuri acreditate/recunoscute în
domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și
controlul întreprinderii.

CHELTUIELI ELIGIBILE



GRILA DE EVALUARE

SE FINANȚEAZĂ ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A 
PUNCTAJELOR PROIECTELE CARE AU OBȚINUT 

MINIM 50 PUNCTE ÎN LIMITA BUGETULUI.
 

LA PUNCTAJE EGALE DEPARTAJAREA SE VA FACE ÎN 
FUNCȚIE DE RENTABILITATEA ACTIVITĂȚII 

OPERAȚIONALE ÎN ANUL 2021  CALCULATĂ LA 4 
ZECIMALE



Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni și nu
poate depăși data de 30 iunie 2025, cu posibilitate de
prelungire 6 luni în motive justificate. 

Beneficiarul va ține o evidență contabilă distinctă pentru
proiect, cu utilizarea de conturi analitice distincte.

Beneficiarul va transmite rapoarte de progres tehnic și
financiar al investiției.

Beneficiarul va menține investiția realizată (atât hardware,
cât și software) pe toată perioada de durabilitate - licențele și
software-urile achiziționate vor trebui să fie valabile pe toată
perioada celor 3 ani de durabilitate.

Beneficiarul se obligă să demonstreze printr-un raport tehnic
IT că implementarea a condus la îndeplinirea criteriilor DESI
asumate prin proiect (MINIM 6 CRITERII INDEPLINITE - a se
vedea paginile următoare).

În anul 3 de durabilitate, Beneficiarul va avea minim același
număr mediu de angajați ca în anul 2022.

! Pentru punctaj maxim, Beneficiarul își asumă că va realiza o
creștere a productivității muncii de 20% față de anul 2022. Acest
lucru înseamnă că va fi previzionată o Cifră de afaceri cu cel puțin
20% mai mare decât cea de la nivelul anului 2022.  Indicatorul va
fi monitorizat DOAR ÎN ANUL 3 de DURABILITATE. 
Neatingerea veniturilor previzionate în anul 3 va conduce la
recuperarea sumelor aferente grantului proporțional cu gradul de
nerealizare a veniturilor operaționale planificate.

OBLIGAȚII BENEFICIAR



CRITERIILE DE INTENSITATE DIGITALĂ 
CF INDICELUI ECONOMIEI SI 
SOCIETĂȚII DIGITALE (DESI) - MINIM 6 
BIFATE PRIN PROIECT
1.mai mult de 50% din persoanele angajate folosesc computere cu
acces la internet în scopuri de afaceri (câte un user diferit pentru
fiecare angajat care utilizează computerul);

2.utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații
între diferite zone funcționale comerciale;

3.deține viteză maximă de download contractată a celei mai
rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s,
valoare menținută pe toată durata de durabilitate a proiectului;

4.vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de
afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai
mult de 10% din vânzările web (raportat la data de depunere a
proiectului);

5.utilizează IoT;

6.utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc
rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un
cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de
social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea
de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei
sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin
intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru
postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de
exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);



CRITERIILE DE INTENSITATE DIGITALĂ 
CF INDICELUI ECONOMIEI SI SOCIETĂȚII 
DIGITALE (DESI) - MINIM 6 BIFATE 
PRIN PROIECT
7.utilizează CRM; 

8.cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare
(este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere
acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul
configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii -
care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de
management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de
servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud
computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu
(PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));

9.utilizează tehnologia de AI;

10.cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;

11.realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din
total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț
electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau
mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi
comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul
electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);

12.utilizează două sau mai multe rețele sociale.
 



Suntem alături de dvs. pentru a 
obti̦ne finanta̦rea dorită și a 

implementa cu succes proiectul 
câștigat.

 Vom fi partenerul dvs. de încredere 
până la final și ne vom asigura că veti̦ 

dori să obti̦neti̦ și alte finantă̦ri 
alături de noi! 

 

Alina Anton
Manager  Companie

alina@ariaunited.com
+40722.773.779


