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PILONUL III. CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII, INCLUSIV COEZIUNE 

ECONOMICĂ, LOCURI DE MUNCĂ, PRODUCTIVITATE, COMPETITIVITATE, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, 
PRECUM ȘI O PIAȚĂ INTERNĂ FUNCȚIONALĂ, CU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) PUTERNICE 

COMPONENTA C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI 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 
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Schemă de ajutor de minimis Digitalizare IMM 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari eligibili 

Întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri) înființate cel târziu la data de 
31.12.2021, care:  

a) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022; 
b) au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;  
c) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentei scheme 
de ajutor; 
d) 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;  
e) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 
196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
f) nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate 
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g) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, 
comerț sau software conex); 
h) nu desfășoară comerț sexual; 
i) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice 
j) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de 
intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI) 

 

Nu sunt 
eligibile: 

-nu pot 
beneficia de 
finanțare 

Întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal 

activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în 

domeniile din următoarele clase CAEN: 

5829 – Activități de editare a altor produse software; 
6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat 
client); 
6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației; 
6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de 
calcul; 
6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 
6312 – Activități ale portalurilor web; 
6399– Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 
7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie; 
7219 - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie. 

 

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în 
sectoare/domenii neeligibile, 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. 

 

 

FINANȚAREA SOLICITATĂ 

Categorie firmă Valoare finanțare Valoare contribuție proprie 

Microîntreprindere (pana la 9 
angajați) 

20.000 – 30.000 Euro 0% 

Întreprindere mică 20.000 – 50.000 Euro 0% 

Întreprindere mijlocie 20.000 – 100.000 Euro 10% 

 

ACTIVITĂȚI/ CHELTUIELI ELIGIBILE (ce pot fi decontate din finanțare) 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite 
IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum: 

● achiziții de hardware TIC; 
● achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, 

integrate cu soluții digitale; 



 
Adresă:  Mun. Bacău, str Pictor Aman nr 94C (clădirea SIF Moldova), et. 3, jud. Bacău 
Tel:      0334.101.191  Mobil: 0742.504.708    Web: inov-expert.com    Email secretariat@inov-expert.com 
 

● 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. 

 

Important  

Pentru a primi finanțare, beneficiarii se angajează ca la finalul implementării proiectului să 

atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui 

economiei și societății digitale (DESI), respectiv: 

i. întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu 

acces la internet în scopuri de afaceri; 

ii. utilizarea unui pachet software ERP pentru a                                                                                                                                                                      

partaja informații între diferite zone funcționale comerciale; 

iii. viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă 

este de cel puțin 30 Mb/s; 

iv. întreprinderi 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; 

v. utilizarea IoT; 

vi. utilizarea de rețele sociale (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.), 

fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea 

automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse 

pentru acest criteriu); 

vii. utilizarea CRM;  

viii. cumpărarea de 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. utilizarea tehnologiei de AI; 

x. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet; 

xi. 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 EDI  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. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale. 
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Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat 

la data de 31 decembrie 2021 pe întreprindere, nu pe locația/ locațiile de implementare. 

Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, pentru care la data 

depunerii proiectului, codul CAEN este autorizat. 

 

 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE 
Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte, sunt: 

a) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului; 

b) cheltuieli pentru managementul proiectului; 

c) cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care 

are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația 

tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de 

finanțare; 

d) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC,  de echipamente pentru automatizări și 
robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv 
pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli 
de instalare, configurare și punere in funcțiune; 

e) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi; 

f) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor 

software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și 

integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea 

furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process 

Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), 

pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, 

soluții E-Commerce etc. și  integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo 

unde este cazul; 

g) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei; 

h) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a 

proiectului, a unui nume de domeniu nou; 

i) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil; 

j) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de 

implementare și durabilitate a proiectului; 

k) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice 

aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a 

proiectului; 

l) cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH); 

m)  cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială 

obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). 

Cheltuielile prevăzute lit. a), b), c) și l) nu pot depăși 10% din valoarea proiectului. 

 

Cheltuieli neeligibile 

- valoarea TVA aferentă, fiind suportată din bugetul beneficiarului.  

- alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus; 
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- cheltuielile privind costuri administrative; 

- echipamente second-hand; 

- cheltuielile de personal; 

- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente 
creditelor; 

- contribuția în natură; 

- amortizarea; 

- achiziții în regim de leasing; 

- achiziţia de terenuri. 

 

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 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. 

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. 

 

Notă: Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, 
este suportată din bugetul de stat. 

 

La finalul implemenntării proiectului (2 ani) + 3 ani perioada de durabilitate, se depune un raport 
tehnic IT si un raport de audit care atestă îndeplinirea indicatorilor asumați prin cererea de 
finanțare. 

 

PUNCTAJ  

Departajarea la punctaje egale se realizează după rentabilitatea activității operaționale la 
nivelul anului 2021. 

 

Criterii de punctare și selecție: 

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: 

𝑅𝑜𝑝 =
𝜋𝑜𝑝2021

𝐶𝐴𝑛𝑒𝑡ă
× 100 [%] 

Unde: 

𝑅𝑜𝑝 - Rentabilitatea activității operaționale, în anul precedent depunerii cererii de 

finanțare; 
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𝜋𝑜𝑝2021 – Profitul operațional înregistrat în anul 2021, pe baza situațiilor financiare 

depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021; 

𝐶𝐴𝑛𝑒𝑡ă 2021 – Cifra de afaceri obținută în anul 2021, pe baza situațiilor financiare 
depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021; 

Notă: Valorile negative ale profitului operațional 𝜋𝑜𝑝 nu iau în calcul la determinarea ratei 

de rentabilitate 𝑅𝑜𝑝 iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte; 

 Punctajul acordat: 15 puncte; 

 Modalitatea de acordare a punctajului: 

- Pentru valori ale rentabilității operaționale 𝑅𝑜𝑝 ∈ [0% − 20%] se acordă un punctaj 

proporțional cu valoarea rentabilității operaționale 𝑅𝑜𝑝 determinate pe baza situațiilor financiare, 

respectiv un punct procentual 1% = 0,75 𝑝 potrivit formulei de calcul: 

𝑃𝑅𝑜𝑝 = 𝑉𝑅𝑜𝑝[%] × 0,75𝑝  

Unde: 

𝑃𝑅𝑜𝑝 – punctajul aferent valorii rentabilității operaționale; 

𝑉𝑅𝑜𝑝[%] -  valoarea rentabilității activității operaționale obținute pe baza 

situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021; 

- Pentru valori ale rentabilității operaționale 𝑅𝑜𝑝 ≥ 20% se acordă un punctaj maxim egal 

cu 15 puncte pentru anul 2021; 

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: 

∆𝜋𝑜𝑝 =
𝜋𝑜𝑝2021 − 𝜋𝑜𝑝2020

𝜋𝑜𝑝2020

[%] 

Unde: 

∆𝜋𝑜𝑝 – evoluția profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020 pentru a 

caracteriza rentabilitatea activității operaționale a solicitanților; 

𝜋𝑜𝑝2021 – profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare 

depuse de solicitant în anul 2021 la Ministerul Finanțelor; 

𝜋𝑜𝑝2020 - 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 ∆𝜋𝑜𝑝 ∈ [0% − 15%] se acordă punctaj 

proporțional cu valoarea determinată pentru ∆𝜋𝑜𝑝 pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul 

Finanțelor. Un punct procentul este egal 1% = 1 𝑝. Numărul de puncte obținute pentru evoluția 
profitului operațional se va obține cu formula de calcul: 

𝑃∆𝜋𝑜𝑝 = 𝑉∆𝜋𝑜𝑝 × 1p 
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Unde: 

 𝑃∆𝜋𝑜𝑝 – numărul de puncte obținute pentru indicatorul evoluția profitului operațional; 

 𝑉∆𝜋𝑜𝑝 – valoarea indicatorului evoluția profitului operațional determinată în anul 2021 față 

de anul 2020; 

- Pentru valori ale evoluției profitului operațional ∆𝜋𝑜𝑝 ≥ 15% se acordă un punctaj maxim 

pentru acest criteriu de 15 puncte; 

Valorile negative ale profitului operațional 𝜋𝑜𝑝 nu iau în calcul la determinarea evoluției 

profitului operațional ∆𝜋𝑜𝑝 iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte; 

 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 de digitalizare și inovare se determină cu formula: 

𝑅𝐴𝐷𝐼 =
𝐴𝑑𝑖

𝐴𝑡
× 100[%] 

Unde: 

𝑅𝐴𝐷𝐼 – rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie determinată pe 
baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor; 

  𝐴𝑑𝑖 – reprezintă soldul activelor de digitalizare și inovare deținute de solicitant 
potrivit situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în anul 2021, respectiv soldul contului 
208 și 205 cu ajutorul căruia se ține evidența activelor informatice deținute de solicitanți; 

  𝐴𝑡 – reprezintă soldul activelor totale 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 de digitalizare și inovare cu valori cuprinse între 𝑅𝐴𝐷 ∈ [0% − 10%] 
punctajul se acordă proporțional cu valoarea ratei activelor de digitalizare. Un punct procentual 
1% = 2 𝑝. Numărul de puncte total se va determina cu relația de calcul: 

 

𝑃𝑅𝐴𝐷𝐼 = 𝑉𝑅𝐴𝐷𝐼[%] × 2𝑝 

Unde: 
𝑃𝑅𝐴𝐷𝐼 – numărul de puncte pentru indicatorul rata activelor de digitalizare și inovare; 
𝑉𝑅𝐴𝐷𝐼 – valoarea ratei activelor de digitalizare și inovare determinată pe baza situațiilor 

financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021; 

- Pentru rata activelor de digitalizare și inovare  𝑅𝐴𝐷𝐼 ≤ 10% punctajul maxim acordat este 
de 20 puncte; 

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: 
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∆𝑊𝑃𝐷 =
𝑊𝑃𝐷 − 𝑊2021

𝑊2021
× 100[%] 

 

Unde: 

∆𝑊𝑃𝐷 – reprezintă creșterea productivității muncii ca urmare a implementării 
proiectului de digitalizare; 

𝑊𝑃𝐷 – productivitatea muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare 
determinată ca raport între valoarea cifrei de afaceri nete (veniturilor nete) prognozate pe o 
perioadă de 3 ani după implementarea proiectului și numărul mediu de angajați la sfârșitul 
perioadei de 3 ani după implementare a proiectului. Dacă numărul mediu de angajați este mai mic 
decât cel raportat în situațiile financiare pentru anul 2021 atunci se va lua în calcul numărul mediu 
de angajați raportat în situațiile financiare pentru anul 2021. 

𝑊2021 – 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 ∆𝑊𝑃𝐷 ∈ [0% − 20%] se acordă un punctaj 
proporțional cu valoarea creșterii productivității muncii. Un punct procentul 1% = 1𝑝. Formula de 
calcul este următoarea: 

 

𝑃𝑊𝑃𝐷 = 𝑉𝑊𝑃𝐷 × 1𝑝 

Unde: 

𝑃𝑊𝑃𝐷 – punctajul acordat pentru creșterea productivității muncii; 

𝑉𝑊𝑃𝐷 – 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 ∆𝑊𝑃𝐷 ≥ 20% punctajul maxim 
acordat este de 20 puncte; 

Notă: Proiecțiile de venituri operaționale care se vor stabili pe perioada celor trei ani 
ulterior perioadei de implementare a proiectului 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. 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 recuperarea sumelor aferente grantului proporțional cu gradul de nerealizare 
a veniturilor operaționale planificate. 

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: 

𝑅𝑃𝐷 =
𝑉𝑁𝐴𝑃𝐷

𝐶𝐼
× 100 
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Unde: 

𝑅𝑃𝐷 – rentabilitatea activității operaționale a companiei ca urmare a implementării 
proiectului de digitalizare;  

𝑉𝑁𝐴𝑃𝐷 – valoarea netă actualizată determinată pe baza veniturilor și cheltuielilor 
operaționale prognozate pentru o perioadă de trei ani după implementarea proiectului; 

𝐶𝐼 – 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 
trei ani ulterior perioadei de implementare a proiectului pentru a determina valoarea actualizată 
netă ca urmare a implementării proiectului de digitalizare 𝑉𝑁𝐴𝑃𝐷 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. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate 
de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse.  

Punctaj acordat: 15 puncte; 

 Modalitatea de acordare a punctajului: 

- Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării 
proiectului de digitalizare 𝑅𝑃𝐷 ∈ [0% − 10%] punctajul se acordă proporțional cu valoarea 
rentabilității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare. Valoarea unui 
punct procentual este 1% = 1,5𝑝. Numărul de puncte obținute se determină cu relația de calcul: 

 

𝑃𝑅𝑃𝐷 = 𝑉𝑅𝑃𝐷 × 1,5𝑝 

Unde: 

𝑃𝑅𝑃𝐷 – puncte obținute prin determinarea ratei rentabilității activității operaționale 
ca urmare a implementării proiectului de digitalizare; 

𝑉𝑅𝑃𝐷 – 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 𝑅𝑃𝐷 ≥ 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; 

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

e) apartenența la soldul balanței comerciale:  

- sold pozitiv – 5 puncte; 

- sold negativ – 0 puncte; 

Total 100 puncte. 

 

 

Notă: la acest moment Ghidul solicitantului este în consultare publică până 
pe 05.11.2022. După această dată, se va publica ghidul final si, ulterior, se 
va anunța data estimată de lansare a programului. 

 

 

 

 De ce să alegi să colaborezi cu un consultant InovExpert: 

• Tarife accesibile (avans și comision de succes) 
• Efort minim din partea antreprenorului 

Stabilește acum o întâlnire! Asigurăm servicii de consultanță pentru firme din Regiunea NE! 

Contact: 
Sediu: Mun. Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, et.3, b.10 
Tel: 0742.504.708 
Tel/fax: 0334.101.191 
Email: secretariat@inov-expert.com 

 

Consultanții InovExpert vă stau la dispoziție pentru: 

1. Evaluare eligibilitate preliminară a proiectului – 
GRATUITĂ 

• Evaluarea șanselor de finanțare 
• Evaluarea eligibilității solicitantului 
• Evaluarea eligibilitatii cheltuielilor 
• Evaluarea riscurilor și estimarea soluțiilor pentru 

resursele financiare necesare 
2. Elaborare Cerere de Finanțare 

• Scriere și depunere cerere de finanțare. 
 3. Asistență pentru implementare 

 

 


