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 REZUMAT linie finanțare 

POC 411 

  — conform prevederilor ghidului final publicat în 3 august 2022 — 

 

ANEXA 2 

CONDIȚII PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ SOLICITANȚII DE GRANTURI PENTRU 

INVESTIȚII NECESARE CAPACITĂȚILOR DE PRESTARE SERVICII (50.000 – 200.000 EURO) 

ȘI 

DOMENIILE DE ACTIVITATE ȘI CHELTUIELILE ELIGIBILE 

 

A. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții de minimis: 

1. Au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 

2019. 

2. Sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 

3. Se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității 
operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului. 
4. Dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru 
întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii. 
5. Su sunt considerați întreprindere în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, 
punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi 
completările ulterioare cu modificările şi completările ulterioare. 
6. Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru 
aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte 
surse publice, pentru aceleași activități. 
7. Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită 
ajutor de stat. 
8. Grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro și 
valoarea maximă de 200.000 euro și nu depășește de maximum cinci ori cifra de afaceri. 
9. Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea 
schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de 
investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu.  
 

B. Domeniile de activitate pentru care se poate obține finanțare de tip minimis: 

85 Învățământ (secțiunea P) 

8510 Invatamant prescolar 

8520 Invatamant primar 

8531 Invatamant secundar general 

8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional 

8541 invatamant superior non- universitar 

8542 invatamant superior universitar 

8551 invatamant in domeniul sportiv si recreational 

8552 
invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, 
si alte domenii) 

8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

8559 Alte forme de invatamant n.c.a. 
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8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant 

86 Actvitati referitoare la sanatatea umana (secțiunea Q) 

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 

8621 Activitati de asistenta medicala generala 

8622 Activitati de asistenta medicala specializata 

8623 Activitati de asistenta stomatologica 

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 

87 
Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare 

(secțiunea Q) 

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 

8730 
Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in 
incapacitate de a se ingriji singure 

8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. 

88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare (secțiunea Q) 

8810 
Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane 
aflate in incapacitate de a se ingriji singure 

8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii 

8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a. 

95 
Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc 

(secțiunea S) 

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 

9521 Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic 

9522 
Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si 
gradina 

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 

9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 

9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. 

96 Alte activitati de servicii (secțiunea S) 

9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 

9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare 

9604 Activitati de intretinere corporala 

9609 Alte activitati de servicii n.c.a. 

 
Domeniile de activitatea înscrise cu culoarea roșie nu punctează (5p) la criteriul 4 al GRILEI DE EVALUARE 

TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ. 

 

C. Cheltuieli eligibile pentru finanțare de tip minimis: 

a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii (20/63) care fac obiectul cererii de 

finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de 

sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind 

accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in 

valoarea acesteia.  

b) Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:  

- Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii 

software, dotări independente (15/54) – cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și 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. 22  

Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și 

cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor 

asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea 

investiție (13/40);  

- Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 

informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (15/54).  



 

3/3 

- Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, 

transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport (6/14) care sunt aferente activității administrative sau 

nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.  

- 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. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot 

include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă 

sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul 

cererii de finanțare;  

- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - proiectare şi inginerie (14/44); 14/46) - proiectare şi inginerie - 

cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor 

aferente obiectivului de investiţie.  

c) Cheltuieli cu transformarea digitala - Active necorporale (22/76) – care 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.  

d) Cheltuieli pentru consultanţă (14/45) în limita a 5.000 euro, pe bază de documente justificative pentru:  

1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii 

acesteia,inclusiv a planului de afaceri;  

2. plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în 

domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării 

documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este 

cazul.  

e) Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare (8/17) 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.  

f) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă 

conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 

cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.  

ATENȚIE!  

- Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar 

este obligatorie pentru implementarea proiectului.  

- Activitatea de un audit de sisteme de management de mediu, prin care se va confirma îndeplinirea obiectivelor 

asumate prin declarație, nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie 

pentru implementarea proiectului.  

 

 

 

 

 


