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Birou Oradea 

 
Birou Arad 

 
Birou Tirgu Mures 

 
Birou Cluj Napoca 

 
Birou Bacau 

 
Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Gheorghe Doja, Nr 30 Camera de Comert si Industrie, 
Etaj 3, Camera 310 

Str Prieteniei, Nr 10 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0722 325 637 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0720 550 626 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 

 
 

Obiectiv specific 
Cresterea capacitatii operaționale a IMM-urilor de a relua activitățile pe o piață de consum 
și producție grav afectată de criza coronavirusului COVID-19 

Alocare financiară  
71.737.500 euro pentru regiunea Bucuresti-Ilfov 
406.512.500 euro pentru pentru regiunile: V, NV, SM, SE, NE, SVO, C 

Depunere proiecte Perioada depunere proiecte: 3 decembrie 2020 – 29 ianuarie 2021 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Valoarea finanțării nerambursabile poate fi între 50.000 eur – 200.000 eur 
- Max. 85% din valoarea eligibila a proiectului pentru regiunile: V, NV, SM, SE, NE, SVO, C 
- Max. 70% din valoarea eligibila a proiectului pentru regiunea Bucuresti-Ilfov 

Durata 
implementare 

Maxim 12 luni. Se poate prelungi in baza unei justificari temeinice in perioada de implementare. 

Solicitanți eligibili ▪ Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii de pe teritoriul Romaniei 

Cheltuieli eligibile 

▪ Cheltuieli cu realizarea/achiziţia construcţiilor, cheltuieli de pentru amenajarea terenului, cheltuieli cu 
racordul la utilităţi, cheltuieli cu organizarea de santier, cheltuieli diverse si neprevazute (max, 10% 
din valoarea eligibila aferenta lucrarilor de constructii), 

▪ Cheltuieli cu achiziţia de echipamente, inclusiv echipamente TIC, utilaje, software, tehnologii, dotări 
independente, mobilier de birou şi mobilier specific,  

▪ Cheltuieli cu achiziţia de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului,  
▪ Cheltuieli cu consultanţa, proiectarea, asistenţa tehnică, dirigenţia de şantier,  
▪ Cheltuieli cu informarea si publicitatea aferente proiectului, cheltuieli cu audit financiar, 
▪ Cheltuieli privind accesibilitatea, promovarea, participare la târguri, evenimente, conferinţe,  
 

▪ Reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport 
din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa (valabil pentru domeniul transport) 

▪ Achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru 
desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a 
celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de 
transport în interes propriu al acestora (valabil pentru domeniul serviciilor de transport) 

▪ Dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la 
îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate (valabil 
pentru domeniul serviciilor de transport) 

 

▪ Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă. 

Criterii de 
eligibilitate 

▪ Societatea desfasoara activitate curenta/operationala cel tarziu de la 31 august 2019; 
▪ A inregistrat profit din exploatare in exercitiul financiar 2018 sau 2019; 
▪ Sa asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după 

expirarea duratei de implementare a proiectului; 
▪ Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în planul de afaceri, în primii 2 ani de 

durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul anului 3; 
▪ Societatea dispune de cofinantare proprie a proiectului (la data depunerii cererii de finantare); 
▪ Societatea nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2019, nu există împotriva ei decizii de 

recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate integral, conform prevederilor 
legale în vigoare, nu este supusa concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă sau 
faliment. 

Criterii de selectie 

1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (conform plan de afaceri) 
2. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții (cofinantare suplimentara fata de minim) 
3. Raportul intre profitul operational si grantul solicitat (profit operational 2019 / grant solicitat) 
4. Apartenența produselor/serviciilor obținute la soldul negativ al balanței comerciale 
Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

Domenii de investitii 
eligibile 

▪ Industria alimentară, panificație, patiserie, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare; 
Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto; Energie și 
echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică; Servicii de transport, inclusiv servicii de 
transport internațional; Servicii de îngrijire și întreținere corporală; Servicii de reparații și întreținere; 
Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement; Confecții 
metalice/lemn/mobilier; Confecții textile/pielărie; Industria farmaceutică și echipamente medicale; 
Industrii creative; Servicii de educație: creșe și grădinițe; Servicii de sănătate: cabinete medicale, 
echipamente medicale, dispozitive medicale; Comert. 

Codurile caen eligibile se regasesc in cadrul anexei prezentei fise. 

Cheltuieli neeligibile 
▪ Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing. 
▪ Cheltuielile aferente achiziţiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile. 

  

Finantare nerambursabila de 200.000 Eur pentru investiții destinate IMM 
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