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PREZENTAREA PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE PNRR COMPONENTA 
C9 ; INVESTIȚIA I3 ; MĂSURA1 - 
DIGITALIZAREA IMM-URILOR

PÂNĂ LA 3.000.000
GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR ÎN 
DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE



OBIECTIVUL

BUGETUL

Obiectivul investitiei este de a sprijini antreprenorii români
în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi:
inteligența artificială, datele și cloud computingul,
tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și
cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică.

BUGETUL MAXIM AL SCHEMEI: 150 MILIOANE €

împărțită pe următoarele domenii de activitate considerate
prioritare la nivel național:
A) industrie alimentară, industrie prelucrătoare, construcții:
75 milioane euro;
B) industrie auto, transport și distribuție, servicii adresate
populației, turism și alte activități/domenii eligibile: 
75 milioane euro;



BUGET PER PROIECT*
Valoare Asistenței Financiare Nerambursabilă acordată
(nu mai mult de 5 ori Cifra de Afaceri pe anul 2022):

*Intensitatea finantarii se calculeaza in functie de judet -  a se vedea   
  anexa.

Microîntreprindere: maxim 500.000 euro; 

Întreprindere mică: maxim 1.500.000 euro; 

Întreprindere mijlocie: maxim 3.000.000 euro;

CALENDAR ORIENTATIV



A) Ajutoarele regionale pentru investiții - minim 75% din
valoarea eligibilă a proiectului.

B) Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare -
maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului;

Activitățile propuse în cadrul proiectelor intră sub incidența 
ajutoarelor de stat, astfel:

ACTIVITĂȚILE DIN 
CADRUL PROIECTELOR

SOLICITANȚI ELIGIBILI
A) LIDER: 
Întreprinderi 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 și au sediul social în
România.



B) PARTENERI:
- IMM-uri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1) 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 23 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 și au sediul social în România.

5829 – Activități de editare a altor produse software;
6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă
(software orientat client);
6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
6203 – Activități de management (gestiune și exploatare)
a mijloacelor de calcul;
6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia
informației;
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web
și activități conexe
6312 – Activități ale portalurilor web;
6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
inginerie.

2) Activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare
(coduri CAEN):



CONDITII DE ELIGIBILITATE

au calitatea de întreprinderi (sunt înregistrate potrivit
Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare), Societăți
cooperative (înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată,
cu modificările și completările ulterioare) sau formele
asociative (parteneriate, consorții) formate din categoriile
de beneficiari eligibili.
sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
solicitantul de finanțare (atât lider cât și partener) nu are
obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul
de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic
și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
au înregistrat profit din exploatare ( >0 lei ) în anul fiscal
2022;
se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea
prevăzută în condițiile prezentului apel de finanțare;
nu desfășoară activități cu produse care au caracter erotic
sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc,
precum și cele care contravin ordinii publice și/sau
prevederilor legale în vigoare;

Liderul de proiect nu trebuie să desfășoare activități în
domeniile prevăzute anterior.

Pot beneficia de ajutor de stat întreprinderile care au aplicat
sub forme asociative de întreprinderi prin intermediul unei
întreprinderi lider trebuie sa îndeplinesca cumulative
următoarele criterii:



nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu
caracter obscene;
nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în
dificultate", în anul 2022;
nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare
judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare
temporară a activității sau nu se află în situații similare
în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de
legislația sau de reglementările naționale;
nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei
decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind
ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul
în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de
decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și
ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de
recuperare aferentă.
nu au legătură cu industria de tutun (producție,
distribuție, prelucrare și comerț);
nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu
desfășoară activități destinate modificării
patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea
face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a
embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în
scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către
mijloace de transfer nuclear de cellule somatice;
nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție,
construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau
software conex);
nu desfășoară comerț sexual;
nu implică animale vii în scopuri experimentale și
științifice;



CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli privind active corporale și necorporale
(hardware pentru calculul de înaltă performanță și
cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică
destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții
digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor
software, inclusiv soluțiile de automatizare software de
tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
Cheltuieli privind tehnologii blockchain (ce favorizează în
principal industria de producție și lanțul de aprovizionare
prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii,
schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor) , Big
Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al
obiectelor) și inteligență artificială);
Cheltuieli privind achiziția de active corporale și
necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de
minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de
13,33%);
Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență
artificială: machine learning, augmented reality, virtual
reality.

A. În procent de minim 75% din valoarea eligibilă a
proiectului, aferente investițiilor regionale:

nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară,
financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea
cu instrumente financiare.
nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție,
prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea
combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și
investiții legate de extracția gazelor.



Costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți
membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia
sunt angajați în proiect -  maxim 15% din valoarea totală
eligibilă a proiectului.
Costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura
în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe
durata perioadei de implementare.
Costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor
și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse
externe, în condiții de concurență deplină, precum și
costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor
echivalente folosite exclusiv pentru proiect.

B. În procent de maxim 25% din valoarea eligibilă a
proiectului pentru categorii specifice de cheltuieli aferente
cercetării și dezvoltării:



NU SUNT ELIGIBILE 
URMATOARELE CHELTUIELI

Alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria
cheltuielilor eligibile descrise mai sus;
Cheltuielile privind costuri administrative;
Echipamente second-hand;
Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare,
taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
Contribuția în natură;
Amortizarea;
Achiziții în regim de leasing;
Achiziţia de terenuri;
Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în
care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din
bugetul de stat;



OBLIGAȚII BENEFICIAR
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni și
poate fi prelungită în situații justificate cu maximum 4
luni și nu poate depăși data de 31.12.2025.
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 proiectului  a condus la
îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect (MINIM
9 CRITERII INDEPLINITE - a se vedea pagina următoare).



CRITERIILE DE INDICELE
ECONOMIEI SI SOCIETĂȚII
DIGITALE (DESI) - MINIM
9 BIFATE PRIN PROIECT

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);
Utilizează un pachet software ERP pentru a partaja
informații între diferite zone funcționale comerciale;
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;
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);
Utilizează IoT;
Utilizează CRM;
Utilizează tehnologia de AI;
Cumpără servicii de cloud computing utilizate pe
internet;



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);
Utilizează două sau mai multe rețele sociale;
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);
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);



GRILA DE PUNCTAJ



TABEL INTENSITATE FINANTARE







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


