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  — conform prevederilor ghidului final publicat în 16 septembrie 2022 — 

 

ANEXA 
 

 

A. Domenii de activitate eligibile 

0812 Extracția pietrisului si nisipului 

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 

1011 Productia si conservarea carnii 

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 

1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 

1052 Fabricarea inghetatei 

1061 Fabricarea produselor de morarit 

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie 

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 

1081 Fabricarea zaharului 

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

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor 

1085 Fabricarea de mancaruri preparate 

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 

1106 Fabricarea malțului 

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton. 
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1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn 

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 

2311 Fabricarea sticlei plate 

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 

2313 Fabricarea articolelor din sticlă 

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 

2320 Fabricarea de produse refractare 

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2351 Fabricarea cimentului 

2352 Fabricarea varului și ipsosului 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 

2363 Fabricarea betonului 

2364 Fabricarea mortarului 

2365 Fabricarea produselor din azbociment 

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 

2391 Fabricarea de produse abrazive 

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 

2561 Tratarea și acoperirea metalelor 

2562 Operațiuni de mecanică generală 

2571 Fabricarea produselor de tăiat 

2572 Fabricarea articolelor de feronerie 

2573 Fabricarea uneltelor 

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

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității 

2720 Fabricarea de acumulatori și baterii 

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 



2790 Fabricarea altor echipamente electrice 

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice 

2813 Fabricarea de pompe și compresoare 

2814 Fabricarea de articole de robinetărie 

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie 

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor 

4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane 

4213 Construcția de poduri și tuneluri 

4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 

4291 Construcții hidrotehnice 

4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a. 

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 

5210 Depozitări 

NOTE:  
- Pentru codurile CAEN pentru care nu exista informatii privind soldul balantei comerciale se vor acorda 0 puncte. 

- Domeniile de activitatea înscrise cu culoarea roșie nu punctează (5p) la criteriul 4 al grilei de punctaj. 
 

 

B. Cheltuieli eligibile 

a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie (20/63) care fac obiectul cererii de finanţare, 

inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare 

teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de 

cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de 

modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii iniţiale. 

b) Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind: 
- Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, 
dotări independente (15/54) - care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi 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. Dacă este necesar 
pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor 
necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (13/40). 
- Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente 
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (15/54). 
- Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto (6/14) care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, 
transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în 
legătură cu obiectul cererii de finanţare. Astfel mijloacele de transport auto sunt eligibile dacă sunt indispensabile și 
sunt destinate exclusiv atingerii obiectivelor programului de finanțare, iar caracteristicile lor tehnice sunt adecvate în 
raport cu activitățile finanțate. 
- Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie. 
c) Cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale (22/76) - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de 
brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor 
necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. 
d) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform 
prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
aferentă cheltuielilor eligibile.. 
 
 
C. Cheltuieli neeligibile 
 
În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt 
necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în 
considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile. 



- 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 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. 
- Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost dată o comandă fermă de bunuri etc.) 
înainte de depunerea cererii de finanțare. Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie 
in legătura cu obiectul cererii de finanţare şi numai în măsura în care fac parte dintr-o investiţie pentru 
producţia de bunuri. 
- Din granturile pentru investiții în retehnologizare nu se finanțează: 

a) Cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora. 
b) Cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, 

construcţiilor conexe, precum şi altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc 
hotelurile şi restaurantele. 

c) Cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, 
reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcţiilor anexe, precum şi alte categorii de 
clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi celor destinate 
clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară care deservesc activităţile de 
producţie/servicii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 

d) Cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură similară care 
sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative. 

e) Investitiile în producția de energie regenerabilă, chiar dacă este utilizată pentru consumul propriu. 
f) Orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 23 din OUG 

nr. 113/2022. 
g) Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, 

cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de 
cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat. 
 

D. Condiții specifice privind investițiile 
a) Investiția trebuie menținută în România1, pentru o perioadă de cel puțin 32 ani de la finalizarea investițiilor. 
Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus 
în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în România pentru perioada minimă 
relevantă. 
b) Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile. 
c) Nu sunt permise achiziții în regim de leasing. 
d) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele 
condiții: 

• Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului; 

• Trebuie să fie amortizabile; 

• Trebuie să fie achiziționate în condițiile liberei concurențe pe piață  de la terți care nu au legături cu 
cumpărătorul; 

• Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a 
acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului. 
e) Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de: 

• contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor), 

• contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.PROCENTE 
f) Investiția propusă reprezintă o investiție inițială, conform prevederilor Regulamentului (CE) 651/2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, 
astfel: 
(a) o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități 
existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare 
fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente; sau 
(b) o achiziționare de active legate direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă 
nu ar fi fost achiziționată și să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla 
achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi; 

 
1 În cazul în care proiectul are mai multe locaţii de implementare, ţinând cont că aplicatia informatică (IMM 

RECOVER) permite selectarea unei singure locaţii, se va trece în aplicaţe locaţia principală, iar restul locaţiilor vor fi 

precizate în documentele anexate, respectiv în cererea de finanţare.  
2 Art. 71 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 



(...) investiție inițială pentru o nouă activitate economică înseamnă: 
a) o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității 
unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea 
respectivă; 
(b) achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost 
cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua activitate 
ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în 
unitatea respectivă înainte de achiziție;” 
Conform Regulamentului (UE) 651/2014 Articolul 2 Definiții: În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele 
definiții: ”aceeași activitate sau o activitate similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod 
numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire așa cum e prevăzut 
în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a 
Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 
3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (1)”. 
g) Definiția relocării, conf. art. 2, pct. II, sub-punctul 611 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările 
și completările ulterioare: M1 61a. „relocare” înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a 
acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE (unitatea inițială) către unitatea unei 
alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care 
beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea 
care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de 
clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE. 
 


