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Suntem un grup de companii de consultanță, REI FINANCE
ADVISORS, REI INTERNATIONAL CONSULTING și TOUCHED
MARKETING specializate în elaborarea, implementarea și
monitorizarea proiectelor de investiții, atât pe fonduri
europene nerambursabile, cât și prin scheme de ajutor de
stat.
Cu o experiență de peste 10 ani în acest domeniu,
specialiștii noștri se adaptează ușor cerințelor pieței,
cunoscând foarte bine mecanismele fondurilor
nerambursabile, și identifică oportunitățile pentru
obținerea de finanțări din surse interne și externe.

DESPRE NOI
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DIGITALIZARE
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P L A N U L  N A Ț I O N A L  D E  R E D R E S A R E  Ș I  R E Z I L I E N Ț Ă



Obiectivul specific al măsurii
Sprijinirea digitalizării 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 dintre principalele provocări

cu care se confruntă IMM-urile: presiunea de a-și adapta modelele de

afaceri la realitățile digitale.

Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, 
dezvoltare si inovare

Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat

Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat 
în Contextul Digitalizării IMM-urilor



Beneficiari eligibili

• au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri);

• sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

• nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

• au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;

• se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea;

• nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din

domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau

prevederilor legale în vigoare;

• nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen;

• nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate";

• nu se află în stare de 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.



• 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;

• 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;

• nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau 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.

• solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în

prezentul ghid.

• se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile

de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI),

respectiv să devină o întreprindere:



i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu

acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat

care utilizează computerul);

ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între

diferite zone funcționale comerciale;

iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide

conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;

iv. în care 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 perioada de depunere a proiectului);

v. utilizează IoT;

vi. 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.),

Criteriile de intensitate digitală



fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru

postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale sunt excluse;

vii. utilizează CRM;

viii. 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));

ix. utilizează tehnologia de AI;

x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;

xi. 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 EDI1 prin metode special concepute

pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul

electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);

xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.



Următoarele situații sunt neeligibile

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele

pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al

Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul

produselor pescărești și de acvacultură;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul

producției primare de produse agricole;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul

prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității

produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe

piață de întreprinderile în cauză;

• atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală

către producătorii primari;

d) ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state

membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor

destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor

cheltuieli curente legate de activitatea de export;



Următoarele situații sunt neeligibile

e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele

importate;

f) ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

g) întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități

autorizate (așa cum rezultă din situațiile financiare aferente anului 2021) în

domeniile din următoarele clase CAEN:

i. 5829 – Activități de editare a altor produse software;

ii. 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software

orientat client);

iii. 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

iv. 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de

calcul;

v. Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

vi. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități

conexe

vii. 6312 – Activități ale portalurilor web;

viii. 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;



Următoarele situații sunt neeligibile
Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în
sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt menționate la alin. (3), mai puțin lit. g), poate beneficia
de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile
care atestă separarea evidenței acestor activități, ca urmare a semnării contractului de finanțare
(documentele contabile privind separarea activităților se vor prezenta atât la cererile de transfer cât
și în fiecare an pe perioada de durabilitate, urmând a fi transmise împreună cu raportul de
durabilitate anual).

Un solicitant care are autorizate coduri CAEN conform lit. g), poate beneficia de finanțare pentru
alte domenii de activitate eligibile în cadrul acestui apel de proiecte cu condiția asumării printr-o
declarație că va prezenta un raport/ adresă întocmită de un expert contabil - membru CECCAR
sau auditor financiar CAFR, care va certifica că firma nu a avut încasări din activitățile specifice
codurilor CAEN enumerate la alin. (3), lit. g., conform situațiilor financiare aferente anului 2021,
în etapa de contractare a proiectului. Codurile CAEN menționate la alin. (3), lit. g) sunt considerate
coduri CAEN neeligibile la finanțare în cadrul acestui apel de proiecte.

Nu pot beneficia de finanțare în condițiile prezentului ghid întreprinderile al căror reprezentant
legal, la data depunerii aplicației de proiect și pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și
contractate se află în următoarele situații:
a) a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru un delict legat de conduita sa profesională,
pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în
detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene (se verifică pe baza cazierului judiciar, în
etapa de contractare a proiectului);

b) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/unionale
în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și
imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;



Activitățile sprijinite în cadrul
investiției/operațiunii
• achiziții de hardware TIC;

• achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică

destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții

digitale;

• dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor

software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare

software de tip RPA, respectiv Robotic Process

Automation;

• achiziții de tehnologii blockchain;

• achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine

learning, augmented reality, virtual reality;

• achiziționare website de prezentare;

• achiziția de servicii de tip cloud și IoT;

• instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;

• consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice

de care au nevoie IMM-urile etc.

Cele 6 criterii DESI sunt aferente proiectului de 
digitalizare (asociate elementelor de cost din 
bugetul proiectului), indiferent de numărul de 

criterii DESI pe care firma le îndeplinește la 
momentul depunerii proiectului. 

În cazul în care Raportul tehnic IT nu va certifica 
faptul că au fost îndeplinite minim 6 criterii DESI, 
în urma implementării proiectului de digitalizare, 
cererea de transfer nu va fi acceptată la plată.



Valoarea maximă
eligibilă a unui proiect
Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Respectarea plafonului asistentei financiare nerambursabile are în vedere o
întreprindere unică, așa cum este aceasta definită în cuprinsul acestui ghid.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile în euro se calculează în lei la cursul de
schimb InforEuro din luna precedentă lunii elaborării ghidului și reprezintă 90% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de beneficiari. Restul de 10%
reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, de către beneficiari.



Criterii de punctare și selecție: 
Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

I-Criterii referitoare la rentabilitatea activității: aceste criterii sunt utilizate pentru a evita alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile iar în acest context decizia de

finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă:

a) Rentabilitatea activității operaționale: este indicator de măsurare a activității operaționale (curente) a solicitantului determinat pe baza ultimelor situații financiare depuse la Ministerul Finanțelor și

se determină cu formula de calcul:

𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 × 100 %

Unde: 𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 - Rentabilitatea activității operaționale, în anul precedent depunerii cererii de finanțare;𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 – Profitul operațional înregistrat în anul 2021, pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021;𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 – Cifra de afaceri obținută în anul 2021, pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021;

Notă: Valorile negative ale profitului operațional 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 nu iau în calcul la determinarea ratei de rentabilitate 𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte;

Punctajul acordat: 15 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului:

- Pentru valori ale rentabilității operaționale 𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 ∈ 0%− 20% se acordă un punctaj proporțional cu valoarea rentabilității operaționale 𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 determinate pe baza situațiilor financiare, respectiv un punct

procentual 1% = 0,75 𝑝𝑝 potrivit formulei de calcul: 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 % × 0,75𝑝𝑝
Unde: 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 – punctajul aferent valorii rentabilității operaționale;𝑉𝑉𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 % - valoarea rentabilității activității operaționale obținute pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

- Pentru valori ale rentabilității operaționale 𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜 ≥ 20% se acordă un punctaj maxim egal cu 15 puncte pentru anul 2021;



Criterii de punctare și selecție: 
b) Evoluția profitului operațional: este indicatorul care măsoară tendința pe care o înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea pentru activitate

curentă. Dacă evoluția profitului operațional este negativă (descrescătoare) atunci activitatea operațională a companiei poate fi nerentabilă. Dacă evoluția profitului operațional este pozitivă atunci activitatea

companiei este în general rentabilă și perspectiva de dezvoltare pe termen lung este una sustenabilă.

Se determină cu următoarea formulă de calcul:

∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 %

Unde: ∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 – evoluția profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020 pentru a caracteriza rentabilitatea activității operaționale a solicitanților;𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 – profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare depuse de solicitant în anul 2021 la Ministerul Finanțelor;𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 - profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare depuse de solicitant în anul 2020 la Ministerul Finanțelor;

Punctajul acordat: 15 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului:

- Pentru valori ale evoluției profitului operațional ∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 ∈ 0%− 15% se acordă punctaj proporțional cu valoarea determinată pentru ∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor. Un

punct procentul este egal 1% = 1 𝑝𝑝. Numărul de puncte obținute pentru evoluția profitului operațional se va obține cu formula de calcul:𝑃𝑃∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 × 1p

Unde: 𝑃𝑃∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 – numărul de puncte obținute pentru indicatorul evoluția profitului operațional;𝑉𝑉∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 – valoarea indicatorului evoluția profitului operațional determinată în anul 2021 față de anul 2020;

- Pentru valori ale evoluției profitului operațional ∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 ≥ 15% se acordă un punctaj maxim pentru acest criteriu de 15 puncte;

Valorile negative ale profitului operațional 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 nu iau în calcul la determinarea evoluției profitului operațional ∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte;



Criterii de punctare și selecție: 
Notă: Pentru companiile înființate în semestrul 1 al anului 2021 evoluția profitului operațional va lua în calcul raportarea semestrială depusă și înregistrată la Ministerul Finanțelor, în lipsa unei astfel de
raportări, solicitanții nu sunt punctați la acest criteriu:

Formula de calcul utilizată în acest caz este: ∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 %

Unde:𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 - profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare depuse de solicitant în anul 2021 la Ministerul Finanțelor;𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 - profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare aferente semestrului 1 al anului 2021 și depuse de solicitant la Ministerul Finanțelor.

Notă: Solicitanții înființați în semestrul 2 din anul 2021 nu sunt punctați la acest criteriu.



Criterii de punctare și selecție: 
II – Criterii referitoare la alocarea de fonduri pentru digitalizare și inovare la proiectul depuse pentru finanțare:

a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie: este indicatorul care urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării și inovării iar

din perspectiva apelului de proiecte urmărește să faciliteze accesul la fonduri externe nerambursabile pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de scăzut.

Rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) se determină cu formula:

𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑛𝑛 × 100 %
Unde: 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 – rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) deținute de companie determinată pe baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor;𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 – reprezintă soldul activelor necorporale (digitalizare și inovare) deținute de solicitant potrivit situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în anul 2021, respectiv valoarea înscrisă la

rândul 01 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE din formularul de bilanț F10 - pag. 1, depus la Ministerul Finanțelor;𝐶𝐶𝑛𝑛 – reprezintă soldul activelor totale (Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans) deținute de solicitant pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pe anul 2021;

Punctaj acordat: 20 de puncte

Modalitatea de acordare a punctajului:

- Pentru rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) cu valori cuprinse între 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷 ∈ [0% − 5%] se acordă un punctaj fix = 20 puncte;

- Pentru Rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) cu valori cuprinse între 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷 ∈(5%-10%] punctajul se acordă astfel:

𝑃𝑃𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 20 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 % × 2𝑝𝑝
- Pentru Rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) cu valori 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷 ≥ 10% punctajul este 0 (zero);

Unde:𝑃𝑃𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 – numărul de puncte pentru indicatorul rata activelor de digitalizare și inovare;𝑉𝑉𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 – valoarea ratei activelor de digitalizare și inovare determinată pe baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;



b) Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei: cu ajutorul acestui indicator se măsoară impactul proiectului asupra activității operaționale determinat prin

creșterea productivității muncii cu ajutorul formulei de calcul:

∆𝑊𝑊𝑃𝑃𝐴𝐴 = 𝑊𝑊𝑃𝑃𝐴𝐴𝑛𝑛+5 −𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜 × 100 %

Unde: ∆𝑊𝑊𝑃𝑃𝐴𝐴 – reprezintă creșterea productivității muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;𝑊𝑊𝑃𝑃𝐴𝐴𝑛𝑛+5 – productivitatea muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare (reprezintă productivitatea muncii în anul 5 de durabilitate) determinată ca raport între valoarea cifrei de

afaceri nete (veniturilor nete) prognozată pentru anul 5 de durabilitate și numărul mediu de angajați prevăzuți pentru anul 5 (cinci) de durabilitate. Numărul mediu de angajați luați în calcul pentru anul 5 de

durabilitate a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul referință 2021. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2021, pentru a putea fi calculat punctajul aferent productivității muncii, se va introduce

cifra 1 (la număr de angajați), iar numărul de angajați în anul 5 de durabilitate trebuie să fie cel puțin 1.𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜 – productivitatea muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021, respectiv ca raport între cifra de afaceri netă pentru anul 2021 și

numărul mediu de angajați raportat în situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

Punctajul acordat: 20 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului:

- Pentru valori ale creșterii productivității muncii ∆𝑾𝑾𝑷𝑷𝑷𝑷 ∈ 𝟎𝟎%− 𝟐𝟐𝟎𝟎% se acordă un punctaj proporțional cu valoarea creșterii productivității muncii. Un punct procentul 𝟏𝟏% = 𝟏𝟏𝟏𝟏. Formula

de calcul este următoarea: 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑊𝑊𝑃𝑃𝐴𝐴 × 1𝑝𝑝
Unde:𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃𝐴𝐴 – punctajul acordat pentru creșterea productivității muncii;𝑉𝑉𝑊𝑊𝑃𝑃𝐴𝐴 – valoarea productivității muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse pentru anul 2021 la Ministerul Finanțelor, potrivit formulei de mai sus;

- Pentru valori ale creșterii productivității mai mari de ∆𝑾𝑾𝑷𝑷𝑷𝑷 ≥ 𝟐𝟐𝟎𝟎% punctajul maxim acordat este de 20 puncte;

Notă: Proiecțiile de venituri operaționale care se vor stabili pe perioada celor cinci ani ulterior perioadei de implementare a proiectului nu vor depăși o rată anuală de creștere (față de anul precedent) a

veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai mari de 15% solicitantul finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note justificative în acest sens, notă

ce va fi atașată Planului de afaceri. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse. În situația în care solicitantul nu

realizează veniturile operaționale prognozate la sfârșitul duratei de prognoză, coordonatorul de reformă/investiții va recuperare sumele aferente grantului proporțional cu gradul de nerealizare a veniturilor

operaționale planificate.



Criterii de punctare și selecție: 
c) impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei: urmărește ca fondurile alocate pentru digitalizarea activității companiei să aibă impact asupra sustenabilității

activității operaționale desfășurate de către solicitanți. Se determină cu formula de calcul:

𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 × 100

Unde: 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴 – rentabilitatea activității operaționale a companiei ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴 – valoarea netă actualizată determinată pe baza veniturilor și cheltuielilor operaționale prognozate pentru o perioadă de trei ani după implementarea proiectului;𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴 se va determina conform următoarei formule de calcul: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴 = �𝑘𝑘=𝑜5 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛
(𝑜+𝑜𝑜) 𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶 – costul investiției care cuprinde totalitatea costurilor incluse în proiectul de digitalizare reprezentând: valoarea grantului, cheltuieli eligibile, neeligibile precum și cofinanțarea;

Notă: Proiecțiile de venituri și cheltuieli operaționale care se vor stabili pe perioada celor cinci ani ulterior perioadei de implementare a proiectului pentru a determina valoarea actualizată netă ca

urmare a implementării proiectului de digitalizare 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴 nu vor depăși o rată anuală de creștere a veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai mari de 15%, solicitantul

finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note justificative în acest sens, notă ce va fi atașată Planului de afaceri. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate de

solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse. Rata de actualizare luată în calcul la determinarea VNA este de 5,5%; Valoarea reziduală la sfârșitul implementării proiectului este egală cu zero

întrucât se consideră că activele necesare pentru digitalizare și inovare se uzează rapid; Perioada de prognoză pentru a studia impactul digitalizării și inovării asupra activității de bază a companiei este de 5 ani;

Punctaj acordat: 15 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului:

- Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴 ∈ 0%− 10% punctajul se acordă proporțional cu valoarea rentabilității operaționale ca urmare a

implementării proiectului de digitalizare. Valoarea unui punct procentual este 1% = 1,5𝑝𝑝. Numărul de puncte obținute se determină cu relația de calcul: 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴 × 1,5𝑝𝑝
Unde: 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴 – puncte obținute prin determinarea ratei rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare; 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴 – valoarea ratei rentabilității activității operaționale ca

urmare a implementării proiectului de digitalizare;

- Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴 ≥ 10% se va acorda punctajul maxim de 15 puncte;



d) proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:

- industrie alimentară;

- industrie prelucrătoare;

- industrie auto;

- construcții;

- transport și distribuție;

- producție;

- servicii adresate populației;

- turism.

Punctaj acordat: 10 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului: se verifică apartenența codului de activitate CAEN la domeniile de

activitate considerate de importanță strategică la nivel național.

Solicitanții care nu se încadrează în domeniile de activitate economică menționate anterior vor avea 0 puncte;

e) apartenența la soldul balanței comerciale:

- sold pozitiv – 0 puncte;

- sold negativ – 5 puncte;

Total 100 puncte.

Criterii de punctare și selecție: 



Documente necesare
1. Cererea de finanțare
2. Documentele de identificare solicitant

3. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului

4. Planul de afaceri

5. Declarații – Anexa 7 Formulare declarațiiModele A-I
• Declarație de angajament pentru solicitant (Model A);
• Declarația de eligibilitate (Model B);
• Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM-urilor în conformitate cu

prevederile Legii Nr. 346/2004 și calculul pentru întreprinderile partenere sau legate (Model C);
• Declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii cumulului ajutoarelor de stat /

ajutor de minimis (Model D);

• Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model E);
• Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model

F);

• Declarația privind respectarea atingerii a minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform
Indicelui economiei și societății digitale (DESI) (Model G);

• Declarația privind obligația ca la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor achiziționate, acestea
se vor recicla (Model H);

• Model împuternicire (Model I).



BUCUREȘTI – SEDIU CENTRAL
Adresa: Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 6, Ap. 2, Sector 1

Telefon: 0723.591.448 – Dan Bold
E-mail: dan.bold@reigrup.ro

BRASOV
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 23, Bl. C7, Ap. 11

Telefon: 0738.758.277 – Florentina Parosu
E-mail: florentina.parosu@reigrup.ro

CONSTANTA
Adresa: Bld. Mamaia, Cladirea Milenium Business Center, Nr. 135-137, Etaj 5, 

Camera 510
Telefon: 0720.547.411 – Catalin Stanca

E-mail: catalin.stanca@reigrup.ro
CRAIOVA

Adresa: Bld. Gheorghe Chitu, Nr. 49
Telefon: 0722.355.541 – Adrian Preda

E-mail: adrian.preda@reigrup.ro
ARAD

Adresa: Bld. Dragalina, Nr. 2
Telefon: 0744 866 705 – Barbu Mihaela

E-mail: barbu.mihaela@reigrup.ro

BAIA MARE
Adresa: Str. Progresului, Nr. 35A

Telefon: 0740.539.884– Gina Marian
E-mail: gina.marian@reigrup.ro

BACAU
Adresa: Str. 9 Mai, Nr. 35D

Telefon: 0720 547 448 – Catalin Martin
E-mail: catalin.martin@reigrup.ro

IAȘI
Adresa: Bld. Carol I Nr. 4

Telefon: 0720.549.327 – Emanuela Turturean
E-mail: emanuela.turturean@reigrup.ro

ORADEA
Adresa: Str. Cuza Voda, Nr. 15, Ap. 2

Telefon: 0770.598.823 – Cosmina Abrudan
E-mail: cosmina.abrudan@reigrup.ro

TIMISOARA
Adresa:Eugeniu de Savoya nr. 14

Telefon:0740 335 181
E-mail:ramona.petronescu@reigrup.ro

TÂRGU MUREȘ
Adresa: str. Lăpușna nr.6C

Telefon: 0720 444 483 – Sorin Chetan
Email: sorin.chetan@reigrup.ro
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THANK YOU

+ 4031 421 1421 
+ 40755 046 434

roxana.mircea@reigrup.ro
www.reigrup.ro
Str. Ciprian Porumbescu nr. 6, sector 1, București
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http://www.reigrup.ro/
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