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 Programul naţional de digitalizare a microîntreprinderilor,

întreprinderilor mici şi mijlocii a fost aprobat prin H.G. nr. 677 / 14

august 2020 și va fi finanţat în cadrul Programului Operațional

Competitivitate 2014-2020, Axa 2, OS 2.2 - Creșterea contribuției

sectorului TIC pentru competitivitatea economică, prin 2 acțiuni:

 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC

și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere și

2.2.2 - Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor,

în special a cadrului de derulare a comerțului electronic
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Obiectivul Programului național de digitalizare

Creșterea competitivității IMM-urilor din România prin:

dezvoltarea unor produse /servicii /aplicații inovative din domeniul TIC care să

vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, și care să asigure trecerea de la

producția prin externalizare, la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea

între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor

clustere, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor din

domeniul tehnologiei informației inovative obținute; - acțiunea 2.2.1

acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea

microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de

activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii

competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC. - acțiunea 2.2.2
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 Valoarea Programului național de digitalizare este de 150

milioane euro, din care:

 contribuția Uniunii Europene este de 127,5 milioane euro (85 %)

 contribuția națională este de 22,5 milioane euro (15 %)

 Alocarea pentru acțiunea 2.2.2 este de 100 milioane euro,

din care:

 alocarea pentru Regiunea Centru este de 12.438.000 euro.
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În perioada 9-19 octombrie 2020 au fost publicate pe site-urile MFE și

OIPSI in consultare publică următoarele documente:

-Schema de ajutor de minimis – Digitalizarea IMM

-Ghidul solicitantului aferent acțiunii 2.2.2 “Digitalizarea IMM-

urilor”
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Prin schema de ajutor de minimis propusă se va finanța digitalizarea întreprinderilor:

 Furnizor – Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul AM POC,

 Administrator – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale,

 Subadministratori – Agențiile pentru Dezvoltare Regională ca persoane juridice

delegate de către administrator să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis

în numele administratorului,

 Beneficiarul finanțării – este reprezentat de ADR-uri, semnatare ale contractelor de

finanțare cu OIPSI,

 Beneficiarul final – întreprinderea care îndeplinește condițiile prevăzute în schema de

ajutor de minimis și în ghidul solicitantului;

 Contractul de subvenție – actul juridic semnat între subadministratorul schemei de

minimis și beneficiarul final al ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și

obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate;



een.ec.europa.eu

Beneficiari eligibili

 Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii ce doresc finanțare

pentru achiziționarea de echipamente si servicii TIC, necesare

digitalizării activității curente.

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei

scheme este de 1.000 de întreprinderi. – minim 120 la nivel regional

Durata de implementare a proiectelor 

 Durata maximă de implementare a unui proiect este 9 luni, dar nu mai

târziu de luna martie 2022.



een.ec.europa.eu

Beneficiari eligibili

 În Ghidul solicitantului este Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare

 Schema de minimis se aplică întreprinderilor care nu desfășoară activități

și nu au autorizate în actul constitutiv activități din următoarele domenii:

Cod CAEN Denumirea activității

C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

C2612 Fabricarea altor componente electronice

C263 Fabricarea echipamentelor de comunicații

J620 Activități de servicii în tehnologia informației

M721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
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Finanțarea nerambursabilă acordată pentru fiecare aplicație:

Valoarea minimă 30.000 euro și maximă 100.000 euro, echivalent in lei
(la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,8721 lei)

Finanțarea nerambursabilă acordată poate fi de maxim 90% din

valoarea eligibilă.

Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării

contractului de subvenție, indiferent de data la care ajutoarele de minimis

se plătesc întreprinderii respective.
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Activități / cheltuieli eligibile (1)

•Achiziționarea de hardware TIC, dispozitive si echipamente aferente (inclusiv

cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de

vedere al implementării aplicației de proiect.

•Realizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect.

•Achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software /licențelor necesare

implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date,

migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente.
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Activități / cheltuieli eligibile(2)

•Achiziționarea /realizarea unui website de prezentare a companiei

•Achiziționarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul

național de domenii “.ro”

•Achiziționarea soluției de semnătură electronică;

•Achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu

dizabilități;

•Achiziționarea soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
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Activități / cheltuieli eligibile(3)

•Achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor

necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare si/sau

managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor

necesare implementării aplicației de proiect)

•Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate

și cel care va asigura mentenanța;

•Achiziția serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform

reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din

perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de

finanțare și obiectivele POC).
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Calendar estimativ și termene limită

•Evaluarea, selecția si contractarea proiectelor depuse de ADR-uri –

31.12.2020 – încheierea contractului de finanțare între ADR și OIPSI

•Perioada de depunere a aplicațiilor de IMM-uri va fi de aproximativ 4

luni – semestrul I 2021

•Selecția aplicațiilor depuse de IMM-uri și semnarea contractelor de

subvenție între ADR și IMM – în cel mult 6 luni de la semnarea contractului

de finanțare cu OIPSI, dar nu mai târziu de 31.12.2021.

•Durata maximă de implementare a proiectelor ADR – Martie 2022
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Pentru informații actualizate vă recomandăm să urmăriți 

informațiile publicate pe următoarele site-uri:

-Ministerul Fondurilor Europene - mfe.gov.ro

-Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale  

din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României - oipsi.gov.ro

-ADR Centru - www.adrcentru.ro

http://www.mfe.gov.ro/
http://www.oipsi.gov.ro/
http://www.adrcentru.ro/
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ADR CENTRU 

STR. DECEBAL, 12, 510093, ALBA IULIA, ROMÂNIA 

TEL.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  FAX: 0258 - 818613 

INTERNET: WWW.ADRCENTRU.RO, E-MAIL: OFFICE@ADRCENTRU.RO

Vă mulțumim!

http://www.adrcentru.ro/
mailto:office@adrcentru.ro

