
  

 

 

Criterii de eligibilitate 

 

IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii IT&C, necesare 

digitalizării activității curente trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

• Înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990. 

• Se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere 

mijlocie, la data depunerii aplicației de proiect și la data semnării actului de acordare a 

ajutorului de minimis. 

• Au sediu social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care 

depun proiectul. 

• Au desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi au 

înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare 

(O întreprindere care depune aplicaţia de finanţare în cursul anului 2021 trebuie să fi fost 

înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2020 (prima zi lucrătoare din anul 2020) şi să fi 

înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019, având în vedere dificultăţile cauzate de 

pandemia de SARS-CoV-2 din anul 2020). 

• Nu au avut coduri CAEN autorizate în anumite domenii (2611, 2612, 2620, 2630, 6201, 

6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 7211, 7219) şi nu au obţinut venituri din activitatea derulată în 

cadrul acestor coduri de la înfiinţare până la depunerea aplicaţiei pentru finanţare. 

• Nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget 

şi sumele de recuperat de la buget): 

o mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de 

atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

o mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul 

certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale. 

• Nu intră în categoria "întreprindere aflată în dificultate". 

• Se angajează să asigure din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile, precum şi valoarea 

cofinanţării de minimum 10% din bugetul eligibil al proiectului. Contribuţia proprie a 

beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al 

acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. 



  

 

• Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe 

perioada de sustenabilitate a planului de afaceri) activități în unul dintre domeniile/ sectoarele 

excluse (conform Listei codurilor CAEN excluse de la finanțare*), activități cu produse cu 

caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor 

moravuri, ordinii publice și/ sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care 

conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu 

modificările și completările ulterioare. 

• Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 

ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse 

publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie 

obiectul cererii de finanţare. 

• Sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea şi managementul proiectului şi nu 

acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi sunt responsabile pentru 

asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului. 

• Nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau 

suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de 

aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale 

   

 

Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare 

 

011 Cultivarea plantelor nepermanente  

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente  

013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire  

014 Creșterea animalelor  

015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)  

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare  

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii  

031 Pescuitul  

032 Acvacultura  

051 Extracția cărbunelui superior  

052 Extracția cărbunelui inferior  



  

 

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne  

102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor  

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor  

104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale  

105 Fabricarea produselor lactate  

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon  

1081 Fabricarea zahărului  

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase  

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei  

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor  

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă  

110 Fabricarea băuturilor  

120 Fabricarea produselor din tutun  

131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile  

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale 

vegetale împletite  

191 Fabricarea produselor de cocserie  

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului  

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază  

2051 Fabricarea explozivilor  

206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale  

241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje  

242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel  

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului  

2451 Turnarea fontei  

2452 Turnarea oțelului  

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel  

254 Fabricarea armamentului și muniției  

301 Construcția de nave și bărci  

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor  

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile  

641 Intermediere monetară  

642 Activități ale holdingurilor  

643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare  



  

 

649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii  

651 Activități de asigurări  

652 Activități de reasigurare  

653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)  

920 Activități de jocuri de noroc și pariuri  

981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu


