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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile
pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării,
în vederea refacerii capacității de reziliență
Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici și mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din
produsul intern brut și angajează 60% din forța de muncă,
ținând cont de faptul că microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, s-au confruntat
atât în pandemia de COVID-19, cât și în prezent, ca efect al consecințelor macroeconomice generate de aceasta, cu probleme
determinate de lipsa consumatorilor, situație în care activitățile IMM-urilor au fost puternic afectate, precum și de lipsa măsurilor
de sprijin destinate retehnologizării liniilor de producție, iar personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic ori a migrat către alte
sectoare care nu s-au confruntat atât de acut cu efectele crizei economice,
întrucât măsurile de restrângere a activității IMM-urilor au afectat capacitatea de producție și de prestare de servicii ale
IMM-urilor, iar în acest context a fost afectată capacitatea de reziliență a acestora, motiv pentru care sunt necesare măsuri de
urgență pentru a reface capacitatea de producție și de prestări servicii prin asigurarea de granturi destinate investițiilor care constau
în dotări cu echipamente și utilaje necesare proceselor de producție și de prestări servicii,
deoarece IMM-urile dețin o pondere importantă în activitatea economică la nivel național, numărul total al acestora fiind
de 723.595 de companii, cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 666.356 de companii, respectiv o pondere relativ
medie de 48.230 de întreprinderi mici, precum și 9.009 întreprinderi mijlocii care desfășoară activități în diferite domenii de activitate,
iar pentru reluarea urgentă a activității curente au nevoie de investiții,
având în vedere faptul că refacerea capacităților de producție și de prestări servicii și odată cu aceasta a capacității de
reziliență a IMM-urilor poate fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare până la data de 31 decembrie 2022
ca urmare a aplicării formelor de sprijin prin scheme de ajutor de minimis și de ajutor de stat, iar procesul de alocare a fondurilor
presupune parcurgerea etapelor de depunere a cererilor de finanțare, evaluare, contractare și implementare care necesită
derularea acestor etape cu maximă celeritate pentru a putea încheia contractele de acordare a sprijinului sub formă de ajutor de
stat până la sfârșitul anului 2022,
în circumstanțele excepționale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19,
întreprinderile de toate tipurile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate, care periclitează atingerea obiectivelor de creștere
asumate la nivel guvernamental.
Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat pentru asigurarea
lichidității întreprinderilor mici și mijlocii pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de COVID-19.
Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situație excepțională, se impune luarea unor
măsuri urgente care să vizeze accesul la finanțare în domenii prioritare pentru economia românească, în cadrul cărora se vor
sprijini categoriile de beneficiari eligibili prin acordarea de granturi pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.
Deoarece în absența actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanțare cu beneficiarii selectați, astfel încât pentru
aceste proiecte să fie demarată implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin
programele operaționale,
întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru domeniul producție și servicii ar conduce la
blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile externe nerambursabile
alocate României,
în considerarea faptului că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2014—2020 nu
pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, acest fapt generând riscul dezangajării de
sume alocate României, fiind astfel vizat interesul general public, și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei
reglementare nu poate fi amânată,
situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea
luării unor măsuri urgente care să asigure redresarea economică a mediului de afaceri, un climat investițional atractiv pentru
domeniile economice vizate, menite să ducă la creșterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgență
conducând pe termen lung la contracția economiei românești.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare
a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. — (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează
cadrul general pentru acordarea de granturi din fonduri externe
nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare
de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de
reziliență a IMM-urilor afectate de criza economică generată de

efectele pandemiei de COVID-19, aferente Programului
operațional Competitivitate 2014—2020, aprobat prin Decizia
Comisiei Europene C(2014)10.233 din data de 19 decembrie
2014, cu modificările și completările ulterioare, denumit în
continuare POC, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3).
(2) Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanță de
urgență cuprind granturi din fonduri externe nerambursabile
pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și
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granturi pentru investiții destinate retehnologizării și se acordă
pe baza criteriilor stabilite în prezenta ordonanță de urgență și
detaliate în Ghidul solicitantului, care va fi emis prin ordin al
ministrului investițiilor și proiectelor europene.
(3) Microîntreprinderile și IMM-urile sunt beneficiari pentru
fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2).
Art. 2. — În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii
și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) administrator al apelurilor de proiecte — Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE,
prin intermediul AM POC, ce are responsabilitatea de lansare a
apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse
în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare,
precum și modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de
progres, de autorizare a cererilor de prefinanțare/plată/
rambursare, de efectuare de plăți către beneficiari, de
monitorizare a implementării proiectelor, precum și prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor;
b) administrator operațional al sistemului informatic de
gestionare a schemelor de ajutor de stat și de minimis —
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare
MAT, având atribuții în operarea, asigurarea suportului
operațional pentru utilizatori și prelucrarea datelor din cadrul
sistemului informatic;
c) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare
a schemelor de ajutor de stat și de minimis — Serviciul de
Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, având
atribuții în dezvoltarea sistemului informatic și asigurarea
mentenanței acestuia;
d) ajutor de minimis — ajutor acordat în conformitate cu
regulile de ajutor de stat prevăzute de Regulamentul (UE)
nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și
completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de
50.000 de euro și valoarea maximă nu depășește 200.000 de
euro, în ultimii trei ani fiscali;
e) ajutor de stat — ajutor acordat sub formă de granturi în
conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene — Modificare
a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire
a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19
(2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 112I din 4 aprilie 2020, cu modificările și
completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de
50.000 de euro și valoare maximă nu depășește 500.000 de
euro, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, în
conformitate cu regulile de ajutor de stat regionale;
f) beneficiari ai ajutorului de minimis — IMM și
microîntreprinderi, care primesc ajutorul de minimis prin
intermediul grantului pentru investiții necesare capacităților de
prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, prin
încheierea unui contract de finanțare cu administratorul schemei
de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC;
g) beneficiari ai ajutorului de stat — IMM și microîntreprinderi
care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru
investiții în retehnologizare, prin încheierea unui contract de
finanțare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv
cu MIPE, prin AM POC;
h) capacitate de reziliență — capacitatea IMM-urilor de a
rezista la șocuri generate de crize pandemice, crize de consum,
crize determinate de calamități naturale, războaie și altele
asemenea constatate și stabilite în condițiile legii, respectiv de
a-și adapta capacitățile de producție/servicii la cerințele specifice
pieței în perioade de crize;
i) cofinanțare — procent din valoarea proiectului depus la
finanțare, asigurat de către IMM-uri, prin contribuția proprie a
acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal
constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt
ajutor public;
j) grant pentru investiții productive — grant acordat
beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe
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nerambursabile pentru realizarea de investiții în retehnologizare,
cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;
k) IMM — microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii,
în sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,
cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți
în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2
din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu
modificările
și
completările
ulterioare,
categoria
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, denumite
în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai
puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu
depășește 50 de milioane de euro și/sau al căror bilanț anual
total nu depășește 43 de milioane de euro;
l) IMM Recover — sistemul informatic prevăzut de Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile,
aferente
Programului
operațional
Competitivitate 2014—2020, în contextul crizei provocate de
COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor
europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, și
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2022 privind unele
măsuri în domeniul fondurilor europene, dezvoltat și integrat de
către STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MIPE, în
scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea
schemelor de ajutor de stat și de minimis, acesta fiind găzduit și
administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din
punct de vedere operațional de MAT, iar din punctul de vedere
al apelurilor de proiecte de către MIPE;
m) investiții în retehnologizare — investiții în active corporale,
necorporale, precum și alte categorii de active care sunt în
legătură cu obiectul cererii de finanțare, care sunt necesare
pentru asigurarea capacității de producție și/sau a capacităților
de prestării servicii pentru refacerea capacității de reziliență.
Art. 3. — (1) Măsurile de sprijin din fonduri externe
nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă din fonduri
externe nerambursabile, alocate României prin REACT-EU, în
cadrul POC 2014—2020, pentru care MIPE îndeplinește funcția
de Autoritate de management, denumită în continuare AM-POC.
(2) Pentru schema de ajutor de minimis și schema de ajutor
de stat, AM-POC îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile
prevăzute de art. 2 lit. a), atribuțiile prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional
de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și
de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional
de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007—
2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și funcția
de furnizor de ajutor de minimis și ajutor de stat.
CAPITOLUL II
Granturi pentru investiții necesare capacităților
de prestare de producție/servicii pentru refacerea
capacității de reziliență
Art. 4. — (1) Prin granturi pentru investiții necesare
capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității
de reziliență se înțelege sprijin din fonduri externe
nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează
investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu
diferit de activitate, necesare pentru:
a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/
eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice
aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și
pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor
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specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară
obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația
specifică în vigoare;
b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific,
dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității
de producție și servicii, precum și alte achiziții de bunuri de
această natură care sunt necesare capacităților de
producție/servicii existente.
(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se
realizează de către AM-POC după depunerea cererii de
finanțare și până la încheierea contractelor de finanțare.
Art. 5. — (1) Granturile pentru investiții necesare capacităților
de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub
formă de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minimum
50.000 de euro și maximum 200.000 de euro, în limita de
maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar
2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții
depuse, pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în clasa
P — Învățământ, clasa Q — Sănătate și asistența socială, clasa
S — Alte activități de servicii potrivit anexei nr. 1.
(2) Codul CAEN pentru care se solicită finanțare trebuie să
fie autorizat la 31 decembrie 2019.
(3) Granturile pentru investiții necesare capacităților de
prestare de servicii prevăzute la alin. (1) se acordă pe întreg
teritoriul național și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor
în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru
întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii.
(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor
necesare capacităților de prestare de servicii, prevăzute la
alin. (1), sunt în valoare totală de 59.690.099 de euro, din care
50.000.000 de euro FEDR-REACT EU și 9.690.099 de euro
cofinanțare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul
Programului operațional Competitivitate 2014—2020 prin axa
prioritară 4 — acțiunea 4.1.1 — Investiții în activități productive,
și 54.595.615 euro de la bugetul de stat prin aplicarea
mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014—2020, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările
ulterioare.
(5) Sumele alocate sub formă de cofinanțare din bugetul de
stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările
și completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe
nerambursabile până la încheierea perioadei de programare
2014—2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări
de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a
fazării proiectelor în cadrul POC 2014—2020, precum și prin
alte modalități prevăzute de regulamentele Comisiei Europene.
Art. 6. — Domeniile de investiții necesare pentru capacitățile
de producție și prestări servicii susținute din fonduri externe
nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ
clasa P — Învățământ, clasa Q — Sănătate și asistență socială,
clasa S — Alte activități de servicii pentru granturile de investiții
sub forma de ajutor de minimis. Lista domeniilor de activitate
eligibile este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 7. — Granturile pentru investiții necesare capacităților
de prestare de servicii se acordă IMM-urilor pe bază de contract
de finanțare încheiat cu respectarea prevederilor prezentei
ordonanțe de urgență și cu respectarea prevederilor legale
privind Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din
18 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 8. — Granturile pentru investiții prevăzute la art. 5
alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională,
respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar
2019;

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului,
respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente
pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de
implementare a proiectului;
d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de
5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici,
respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;
e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019,
în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările
și completările ulterioare;
f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice,
inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași
categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în
prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru
aceleași activități;
g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea
costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii
solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 de euro și valoarea
maximă de 200.000 de euro și nu depășește de maximum cinci
ori cifra de afaceri în anul 2019;
i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții
care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile
anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al
Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului
(UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin
stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina
condițiile în care o activitate economică se califică drept
activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea
schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice
și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce
prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de
mediu.
Art. 9. — (1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de
investiții sunt prevăzute în anexa nr. 2 și includ:
a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de
31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de
COVID-19;
b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului
financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare
a efectelor pandemiei de COVID-19;
c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul
financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;
d) apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la
soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa
nr. 3. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului
negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai
mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică/Banca Națională a României;
e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate
al proiectului.
(2) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în
ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului
aprobat potrivit schemei de ajutor de minimis și prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență.
(3) La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de
rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar
2019.
(4) Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu
3 zecimale.
(5) Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare
analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă
faptul că minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă
investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa nr. 1 din
Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie
2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al
Parlamentului European și al Consiliului.
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(6) În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, AM-POC
va încheia contracte de finanțare cu beneficiarii selectați.
(7) Acordarea finanțării se face pe criteriile de selecție
prevăzute în anexa nr. 2 pentru proiectele care întrunesc un
punctaj de minimum 60 de puncte.
(8) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu
sunt admise la finanțare.
Art. 10. — (1) Beneficiarii de granturi pentru investiții
destinate capacităților de prestare de servicii pot utiliza granturile
pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile,
pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de
producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv
categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare,
precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a
terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind
accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare
pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia;
b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:
1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software,
dotări independente — cuprind cheltuielile pentru achiziționarea
utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse
în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului
utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile
funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării
acestora. Dacă este necesar, pentru montajul utilajelor
tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și
cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului —
cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului,
inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii
echipamentelor, utilajelor, cu condiția ca acestea să nu fie mai
mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea
investiției;
2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice,
birotică, de natura mijloacelor fixe;
3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto
care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și
distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt
aferente activității administrative sau care nu sunt în legătură cu
obiectul cererii de finanțare;
4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente
specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și
sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie
pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor
echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și
asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile
numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau
susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul
cererii de finanțare;
5. cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică —
proiectare și inginerie — cuprind cheltuielile pentru elaborarea
documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și
autorizațiilor aferente obiectivului de investiție;
c) cheltuieli cu transformarea digitală — Active necorporale —
care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci
comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20%
din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul
proiectului;
d) cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe
bază de documente justificative pentru:
1. plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de
finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia,
inclusiv a planului de afaceri;
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2. plata serviciilor de consultanță pentru implementarea
proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul
managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență
juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție
publică, dacă este cazul;
e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și
informare aferente proiectului — sunt eligibile în conformitate cu
prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără
TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt
eligibile;
f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației
naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform
prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE)
nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările
ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.
(2) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare
trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.
(3) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță,
studii sau alte activități asimilate acestora, cu excepția celor
prevăzute la alin. (1) lit. d);
b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea,
reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor
conexe, precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții
de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;
c) cheltuieli privind achiziționarea de terenuri, cheltuieli
privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea,
reparații capitale necesare pentru clădiri/sedii de birouri,
construcții-anexe, precum și alte categorii de clădiri/construcții
de natură similară sau alte activități destinate investițiilor
imobiliare, precum și cele destinate clădirilor, construcțiilor
anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară;
d) cheltuieli privind achiziționarea, repararea, modernizarea,
precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente
mijloacelor de transport pentru activități administrative;
e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu
domeniile de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1).
Art. 11. — 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 sunt în sarcina beneficiarului ajutorului
de minimis.
CAPITOLUL III
Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate
IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență
Art. 12. — (1) Prin granturi pentru investiții în retehnologizare
acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se
înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate
beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent
de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare
pentru:
a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/
eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice
aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și
pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor
specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară
obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația
specifică în vigoare;
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b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific,
dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității
de producție și servicii, precum și alte achiziții de bunuri de
această natură care sunt necesare capacităților de
producție/servicii existente.
(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se
realizează de către AM-POC după depunerea cererii de
finanțare și până la încheierea contractelor de finanțare.
Art. 13. — (1) Granturile pentru investiții necesare
retehnologizării se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de
ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 de euro și
500.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri
realizată în exercițiul financiar 2019, în funcție de nevoile de
finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii
a căror activitate se încadrează în secțiunea C — Industria
prelucrătoare, cu excepția celor care se încadrează în
subdiviziunile 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea
produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și
muniției; secțiunea F — Construcții; secțiunea G — Comerț cu
ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor; secțiunea H — Transport și depozitare;
secțiunea I — Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 4.
(2) Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie
aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie
2019.
(3) Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (1) nu includ
cofinanțarea proprie a beneficiarilor, în conformitate cu
procentele prevăzute în anexa nr. 5.
(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor în
retehnologizare necesare capacităților de producție, prevăzute
la alin. (1), sunt în valoare totală de 358.140.596 de euro, din
care 300.000.000 de euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și
58.140.596 de euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din
bugetul Programului operațional Competitivitate 2014—2020
prin axa prioritară 4 — acțiunea 4.1.1 — Investiții în activități
productive, precum și fonduri alocate prin aplicarea
mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările
și completările ulterioare.
(5) Sumele alocate sub formă de cofinanțare din bugetul de
stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările
și completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe
nerambursabile până la încheierea perioadei de programare
2014—2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări
de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a
fazării proiectelor în cadrul POC 2014—2020, precum și prin
alte modalități prevăzute de regulamentele Comisiei Europene.
Cheltuielile nedecontate prin mecanismul de supracontractare
rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
Art. 14. — Domeniile de investiții necesare pentru
capacitățile de producție și prestări servicii susținute din fonduri
externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat
includ secțiunea C — Industria prelucrătoare, cu excepția
codurilor 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea
produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și
muniției; secțiunea F — Construcții; secțiunea G — Comerț cu
ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și
motocicletelor; secțiunea H — Transport și depozitare;
secțiunea I — Hoteluri și restaurante pentru granturile de
investiții sub forma de ajutor de stat. Lista domeniilor de
activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 15. — Granturile pentru investiții în retehnologizare se
acordă IMM-urilor, pe baza unor contracte de finanțare în
condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și cu
respectarea prevederilor legale privind Comunicarea Comisiei
Europene — Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de
ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei

epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 121I din 4 aprilie 2020,
cu modificările și completările ulterioare, secțiunea 3.13 din
Cadrul Temporar COVID-19 — Sprijin pentru investiții în vederea
unei redresări durabile.
Art. 16. — Granturile pentru investiții prevăzute la art. 13
alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă,
respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar
2019;
b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului,
respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente
pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de
implementare a proiectului;
d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o
valoare de minimum 50.000 de euro și valoare maximă de
500.000 de euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe
anul 2019;
e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de
25% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în
conformitate cu procentele prevăzute în anexa nr. 5;
f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019,
în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările
și completările ulterioare;
g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice,
inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași
activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în
prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru
aceleași activități;
h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea
costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții
care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile
anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al
Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE)
2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului;
j) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de
ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția
inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru
pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției
inițiale pentru care se solicită ajutorul, în condițiile art. 2 pct. II
subpunctul 611 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei
din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 17. — (1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor
de investiții sunt prevăzute în anexa nr. 2 și includ:
a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de
31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de
COVID-19;
b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului
financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare
a efectelor pandemiei de COVID-19;
c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul
financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;
d) apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la
soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa
nr. 3. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului
negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai
mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică/Banca Națională a României;
e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate
al proiectului.
(2) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în
ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului
aprobat potrivit schemei de ajutor de stat și prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență.
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(3) La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de
rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar
2019.
(4) Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu
3 zecimale.
(5) Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare
analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă
faptul că minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă
investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa nr. 1 din
Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie
2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al
Parlamentului European și al Consiliului.
(6) În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, AM-POC
va încheia contracte de finanțare cu beneficiarii selectați.
(7) Acordarea finanțării se va face pe criteriile de selecție
prevăzute în anexa nr. 2 pentru proiectele care întrunesc un
punctaj de minimum 60 de puncte.
(8) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu
sunt admise la finanțare.
Art. 18. — (1) Beneficiarii de granturi pentru investiții
destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiții
alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea
activelor corporale și necorporale aferente următoarelor
categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de
producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv
categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare,
precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a
terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind
accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare
pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia;
b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:
1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software,
dotări independente — care cuprind cheltuielile pentru
achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum
și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile
aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în
instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare
funcționării acestora. Dacă este necesar, pentru montajul utilajelor
tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și
cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului —
cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului,
inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii
echipamentelor, utilajelor și altora asemenea, cu condiția ca
acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie
incluse în valoarea investiției;
2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice,
birotică, de natura mijloacelor fixe;
3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto
care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și
distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt
aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu
obiectul cererii de finanțare;
4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente
specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și
sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie
pentru eficientizarea activităților pentru care au solicitat
finanțare. Dacă este necesar, pentru instalarea/montarea
acestor echipamente, se pot include și cheltuieli pentru
proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt
eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii
sau susțin aceste categorii de activități;
5. cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică —
proiectare și inginerie — se includ cheltuielile pentru elaborarea
documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și
autorizațiilor aferente obiectivului de investiție;
c) cheltuieli cu transformarea digitală — active necorporale —
care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci
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comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20%
din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul
proiectului;
d) cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe
bază de documente justificative pentru:
1. plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de
finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia,
inclusiv a planului de afaceri;
2. plata serviciilor de consultanță pentru implementarea
proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul
managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență
juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție
publică, dacă este cazul;
e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și
informare aferente proiectului — sunt eligibile în conformitate cu
prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără
TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt
eligibile;
f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației
naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă, conform
prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE)
nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare,
aferentă cheltuielilor eligibile.
(2) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare
trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.
(3) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță,
studii sau alte activități asimilate acestora, cu excepția celor
prevăzute la alin. (1) lit. d);
b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea,
reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor
conexe, precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții
de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;
c) cheltuieli privind achiziționarea de terenuri, cheltuieli
privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea,
reparații capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri,
construcții-anexe, precum și alte categorii de clădiri/construcții
de natură similară sau alte activități destinate investițiilor
imobiliare, precum și cele destinate clădirilor, construcțiiloranexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care
deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta
ordonanță de urgență;
d) cheltuieli privind achiziționarea, repararea, modernizarea,
precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente
mijloacelor de transport pentru activități administrative;
e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu
domeniile de investiții prevăzute la art. 13 alin. (1).
Art. 19. — 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.
CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 20. — (1) Contractelor de finanțare pentru realizarea de
investiții necesare capacităților de prestare de servicii prevăzute
la art. 5 alin. (1), respectiv pentru realizarea de investiții în
retehnologizare prevăzute la art. 13 alin. (1), le sunt aplicabile
prevederile legale privind mecanismele cererilor de plată și/sau,
după caz, mecanismul cererilor de prefinanțare sau al cererilor
de rambursare, astfel cum sunt acestea prevăzute de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) În ceea ce privește valoarea asumată prin analiza DNSH
anexată cererii de finanțare, prin care minimum 20% din
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valoarea proiectului este aferentă investiției verzi, ce urmează a
fi realizată în cadrul proiectelor, beneficiarii vor trebui să ateste
la momentul implementării, respectiv în derularea achizițiilor prin
îndeplinirea de către serviciile, bunurile sau lucrările în cauză a
unor criterii care să ateste caracterul verde, conform analizei
DNSH.
(3) În situația în care în cadrul unor verificări suplimentare pe
tot parcursul de implementare a proiectului și în perioada de
sustenabilitate se constată că documentele ce atestă caracterul
verde în cadrul proiectului nu sunt în conformitate cu anexa nr. 1
la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie
2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al
Parlamentului European și al Consiliului, finanțarea proiectului
va fi retrasă integral sau proporțional cu gradul de neîndeplinire
a obligațiilor privind caracterul verde.
Art. 21. — (1) Se autorizează AM-POC să utilizeze potrivit
prevederilor legale în vigoare, pentru contravaloarea cheltuielilor
aferente fondurilor externe nerambursabile, disponibilul existent
din FEN pentru a efectua plăți către beneficiari în limita valorii
acestor categorii de cheltuieli.
(2) Autoritatea de certificare și plăți din cadrul Ministerului
Finanțelor virează către AM-POC, în conturile deschise de
aceasta la Trezoreria Statului, pe bază de cerere de fonduri,
sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor prevăzute la
alin. (1).
(3) Cheltuielile aferente cofinanțării pentru implementarea
categoriilor de cheltuieli cu investițiile prevăzute la art. 5 alin. (1)
și art. 13 alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în limita valorii
prevăzute pentru creditele de angajament și pentru creditele
bugetare cu această destinație.
Art. 22. — Cheltuielile privind resursele umane, resursele
materiale, precum și orice alte categorii de cheltuieli necesare
administrării platformei informatice menționate la art. 2 lit. l) se
suportă din bugetul apelului de proiecte, pe bază de contract de
finanțare încheiat în condițiile legii.
Art. 23. — (1) După întocmirea listei finale a beneficiarilor de
fonduri, precum și după verificarea calității de IMM de către AM-POC,
inclusiv soluționarea contestațiilor, dacă este cazul, beneficiarii de
fonduri externe nerambursabile încarcă în sistemul informatic
MYSMIS toate informațiile necesare încheierii contractului de
finanțare.
(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de
instrucțiuni emise de AM-POC, în termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data la care beneficiarul de fonduri a fost
notificat pentru depunerea documentației de contractare.
Art. 24. — (1) Regulile de acordare a ajutorului de minimis
vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de minimis — Sprijin
prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare
de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, care va fi

supusă avizării Consiliului Concurenței și aprobată prin ordin al
ministrului investițiilor și proiectelor europene ce va fi publicat în
Monitorul Oficial al României.
(2) Regulile de acordare a ajutorului de stat vor fi prevăzute
în cadrul schemei de ajutor de stat — Sprijin prin granturi pentru
investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea
capacității de reziliență cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile și de la bugetul de stat în contextul crizei
provocate de COVID-19, care va fi supusă aprobării Comisiei
Europene și va fi aprobată prin ordin al ministrului investițiilor și
proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al
României.
Art. 25. — (1) Prelucrarea datelor în sistemul informatic
prevăzut la art. 2 lit. l) se efectuează cu respectarea
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),
precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției
datelor cu caracter personal.
(2) MIPE, MAT și STS, în calitate de operatori asociați,
prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul IMM
Recover, în conformitate cu responsabilitățile prevăzute de
prezenta ordonanță de urgență.
(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul
IMM Recover sunt stocate pe toată perioada de implementare a
prezentei ordonanțe de urgență.
(4) Cererile referitoare la datele din IMM Recover, precum și
cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor
vizate, prevăzute la art. 13—22 din Regulamentul
(UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter
personal realizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență,
se adresează și se soluționează de către MIPE.
(5) Cerințele operaționale de dezvoltare și adaptare a IMM
Recover, modul de implementare a funcționalităților, seturile de
date, modul de asigurare a suportului pentru utilizatorii IMM
Recover sunt stabilite, de comun acord, prin acord de
colaborare, de către instituțiile menționate la alin. (2).
(6) În vederea implementării măsurilor de sprijin prevăzute
la art. 1 alin. (2), instituțiile și autoritățile publice care dețin și
furnizează pentru IMM Recover, în condițiile legii, date privind
existența și activitatea economică a solicitanților prevăzuți la
art. 2 lit. f) și g) răspund pentru actualitatea, realitatea și
integralitatea datelor furnizate.
Art. 26. — Cheltuielile eligibile și neeligibile se detaliază prin
Ghidul solicitantului aprobat în condițiile legile prin ordin al
ministrului investițiilor și proiectelor europene.
Art. 27. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta
ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Marcel-Ioan Boloș
p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
Florin-Sergiu Dobrescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

București, 16 iunie 2022.
Nr. 82.
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ANEXA Nr. 1*)

D O M E N I I D E A C T I V I TAT E

eligibile pentru granturile de investiții acordate sub formă de ajutor de minimis
































ÌQYă܊ăPkQW VHF܊LXQHD3 
ÌQYă܊ăPkQWSUH܈FRODU
ÌQYă܊ăPkQWSULPDU
ÌQYă܊ăPkQWVHFXQGDUJHQHUDO
ÌQYă܊ăPkQWVHFXQGDUWHKQLFVDXSURIHVLRQDO
ÌQYă܊ăPkQWVXSHULRUQRQXQLYHUVLWDU
ÌQYă܊ăPkQWVXSHULRUXQLYHUVLWDU
ÌQYă܊ăPkQWvQGRPHQLXOVSRUWLY܈LUHFUHD܊LRQDO
ÌQYă܊ăPkQWvQGRPHQLXOFXOWXUDO OLPELVWUăLQHPX]LFăWHDWUXGDQVDUWH
SODVWLFH܈LDOWHGRPHQLL 
܇FROLGHFRQGXFHUH SLORWDM 
$OWHIRUPHGHvQYă܊ăPkQWQFD
$FWLYLWă܊LGHVHUYLFLLVXSRUWSHQWUXÌQYă܊ăPkQW
$FWLYLWă܊LUHIHULWRDUHODVăQăWDWHDXPDQă VHF܊LXQHD4 
$FWLYLWă܊LGHDVLVWHQ܊ăVSLWDOLFHDVFă
$FWLYLWă܊LGHDVLVWHQ܊ăPHGLFDOăJHQHUDOă
$FWLYLWă܊LGHDVLVWHQ܊ăPHGLFDOăVSHFLDOL]DWă
$FWLYLWă܊LGHDVLVWHQ܊ăVWRPDWRORJLFă
$OWHDFWLYLWă܊LUHIHULWRDUHODVăQăWDWHDXPDQă
6HUYLFLLFRPELQDWHGHvQJULMLUHPHGLFDOă܈LDVLVWHQ܊ăVRFLDOăFXFD]DUH
VHF܊LXQHD4 
$FWLYLWă܊LDOHFHQWUHORUGHvQJULMLUHPHGLFDOă
$FWLYLWă܊LDOHFăPLQHORUGHEăWUkQL܈LDOHFăPLQHORUSHQWUXSHUVRDQHDIODWH
vQLQFDSDFLWDWHGHDVHvQJULMLVLQJXUH
$OWHDFWLYLWă܊LGHDVLVWHQ܊ăVRFLDOăFXFD]DUHQFD
$FWLYLWă܊LGHDVLVWHQ܊ăVRFLDOăIăUăFD]DUH VHF܊LXQHD4 
$FWLYLWă܊LGHDVLVWHQ܊ăVRFLDOăIăUăFD]DUHSHQWUXEăWUkQL܈LSHQWUX
SHUVRDQHDIODWHvQLQFDSDFLWDWHGHDVHvQJULMLVLQJXUH
$FWLYLWă܊LGHvQJULMLUH]LOQLFăSHQWUXFRSLL
$OWHDFWLYLWă܊LGHDVLVWHQ܊ăVRFLDOăIăUăFD]DUHQFD
5HSDUD܊LLGHFDOFXODWRDUHGHDUWLFROHSHUVRQDOH܈LGHX]JRVSRGăUHVF
VHF܊LXQHD6 
5HSDUDUHDFDOFXODWRDUHORU܈LDHFKLSDPHQWHORUSHULIHULFH
5HSDUDUHDHFKLSDPHQWHORUGHFRPXQLFD܊LL

 5HSDUDUHDDSDUDWHORUHOHFWURFDVQLFHGHX]FDVQLF

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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5HSDUDUHDGLVSR]LWLYHORUGHX]JRVSRGăUHVF܈LDHFKLSDPHQWHORUSHQWUX
FDVă܈LJUăGLQă
5HSDUDUHDvQFăO܊ăPLQWHL܈LDDUWLFROHORUGLQSLHOH
5HSDUDUHDPRELOHL܈LDIXUQLWXULORUFDVQLFH
5HSDUDUHDFHDVXULORU܈LDELMXWHULLORU
5HSDUDUHDDUWLFROHORUGHX]SHUVRQDO܈LJRVSRGăUHVFQFD
$OWHDFWLYLWă܊LGHVHUYLFLL VHF܊LXQHD6 






6SăODUHD܈LFXUă܊DUHD XVFDWă DDUWLFROHORUWH[WLOH܈LDSURGXVHORUGLQEODQă
&RDIXUă܈LDOWHDFWLYLWă܊LGHvQIUXPXVH܊DUH
$FWLYLWă܊LGHvQWUH܊LQHUHFRUSRUDOă
$OWHDFWLYLWă܊LGHVHUYLFLLQFD

ANEXA Nr. 2

CRITERIILE DE SELECȚIE

la finanțare ale proiectelor de investiții
a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a crizei
COVID-19 — 15 puncte
Se determină cu formula de calcul:

unde:
— ∆CA — reprezintă modificarea cifrei de afaceri la data de 31.12.2020 față de 31.12.2019;
— CA2019 — reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019
depuse la Ministerul Finanțelor:
— CA2020 — reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2020
depuse la Ministerul Finanțelor;
• ≥ 30% — 15 puncte;
• (20% ÷ 30%) — 10 puncte
• (10% ÷ 20%) — 5 puncte;
• < 10% — 0 puncte;
b) Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul
financiar 2019, ținând cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a crizei COVID-19 —
35 de puncte
Se determină cu formula de calcul:

unde:
— ∆πop — reprezintă variația profitului operațional la data de 31.12.2020 față de 31.12.2019;
— πop2019 — profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019
depuse la Ministerul Finanțelor;
— πop2020 — profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2020
depuse la Ministerul Finanțelor;
• ≤ 30% — 35 de puncte;
• (30% ÷ 40%) — 25 de puncte;
• (40% ÷ 50%) — 15 puncte;
• (50% ÷ 60%) — 10 puncte;
• (60% ÷ 70%) — 5 puncte;
• > 70% — 0 puncte;
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c) Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019 — 30 de puncte
Se determină cu relația de calcul:

unde:
— Rop2019 — reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2019;
— πop2019 — reprezintă profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019
depuse la Ministerul Finanțelor;
— CA2019 — reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente
anului 2019;
• > 30% — 30 de puncte;
• (20% ÷ 30%) — 20 de puncte;
• (10% ÷ 20%) — 10 puncte;
• (5% ÷ 10%) — 5 puncte;
• ≤ 5% — 0 puncte;
d) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv
importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de
Statistică/Banca Națională a României — 5 puncte:
• Sold negativ — 5 puncte;
• Sold pozitiv — 0 puncte.
e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului — cifra de afaceri
împărțită la numărul mediu de angajați (anul de referință este 2020, iar numărul de angajați în anul 3 de
sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2020) — 15 puncte:
Se determină cu formula de calcul:

unde:
— ∆W — reprezintă variația productivității muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului
și productivitatea din anul de referință al proiectului, respectiv anul 2020;
— WN+3 — reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului
determinată ca raport între cifra de afaceri realizată în anul 3 de implementare a proiectului și numărul de
angajați prevăzut pentru anul 3 de implementare a proiectului. Numărul de angajați luat în calcul pentru
anul 3 de implementare a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul de referință 2020;
— W2020 — reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2020 și se determină ca raport între
cifra de afaceri din anul 2020 și numărul mediu de angajați deținut de IMM-uri în anul 2020;
• ≥15% — 15 puncte;
• ≥10% < 15% — 7 puncte;
• < 10% — 0 puncte;
Criteriu suplimentar
În situația în care s-a realizat tranzacționarea unor părți sociale înainte cu 90 de zile de la depunerea
cererii de finanțare, solicitanții vor fi penalizați prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.
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ANEXA Nr. 3*)

A PA R T E N E N Ț A

domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale,
potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică

S

܊
S
܈
J
܊
FRPHUFLDOHSRWULYLWGDWHORUIXUQL]DWHGH,QVWLWXWXO1D܊LRQDOGH6WDWLVWLFă


,QGXVWULDDOLPHQWDUă VHF܊LXQHD& 
 3URGXF܊LD܈LFRQVHUYDUHDFăUQLL
QHJDWLY
 3UHOXFUDUHD܈LFRQVHUYDUHDFăUQLLGHSDVăUH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDSURGXVHORUGLQFDUQH LQFOXVLYGLQFDUQHGHSDVăUH 

QHJDWLY







3UHOXFUDUHD܈LFRQVHUYDUHDSH܈WHOXLFUXVWDFHHORU܈LPROX܈WHORU
3UHOXFUDUHD܈LFRQVHUYDUHDFDUWRILORU
)DEULFDUHDVXFXULORUGHIUXFWH܈LOHJXPH
3UHOXFUDUHD܈LFRQVHUYDUHDIUXFWHORU܈LOHJXPHORU
)DEULFDUHDXOHLXULORU܈LJUăVLPLORU

QHJDWLY
QHJDWLY
SR]LWLY
QHJDWLY
SR]LWLY







)DEULFDUHDPDUJDULQHL܈LDDOWRUSURGXVHFRPHVWLELOHVLPLODUH
)DEULFDUHDSURGXVHORUODFWDWH܈LDEUkQ]HWXULORU
)DEULFDUHDvQJKH܊DWHL
)DEULFDUHDSURGXVHORUGHPRUăULW
)DEULFDUHDDPLGRQXOXL܈LDSURGXVHORUGLQDPLGRQ
)DEULFDUHDSkLQLLIDEULFDUHDSUăMLWXULORU܈LDSURGXVHORU
SURDVSHWHGHSDWLVHULH
)DEULFDUHDELVFXL܊LORU܈LSL܈FRWXULORUIDEULFDUHDSUăMLWXULORU܈L
DSURGXVHORUFRQVHUYDWHGHSDWLVHULH
)DEULFDUHDPDFDURDQHORUWăLH܊HLORUFX܈FX܈XOXL܈LDDOWRU
SURGXVHIăLQRDVHVLPLODUH
)DEULFDUHD]DKăUXOXL
)DEULFDUHDSURGXVHORUGLQFDFDRDFLRFRODWHL܈LDSURGXVHORU
]DKDURDVH
3UHOXFUDUHDFHDLXOXL܈LFDIHOHL
)DEULFDUHDFRQGLPHQWHORU܈LLQJUHGLHQWHORU
)DEULFDUHDGHPkQFăUXULSUHSDUDWH
)DEULFDUHDSUHSDUDWHORUDOLPHQWDUHRPRJHQL]DWH܈LDOLPHQWHORU
GLHWHWLFH
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHDOLPHQWDUHQFD
)DEULFDUHDSUHSDUDWHORUSHQWUXKUDQDDQLPDOHORUGHIHUPă
)DEULFDUHDSUHSDUDWHORUSHQWUXKUDQDDQLPDOHORUGHFRPSDQLH
)DEULFDUHDSURGXVHORUWH[WLOH VHF܊LXQHD& 
3UHJăWLUHDILEUHORU܈LILODUHDILEUHORUWH[WLOH
3URGXF܊LDGH܊HVăWXUL
)LQLVDUHDPDWHULDOHORUWH[WLOH

QHJDWLY
QHJDWLY
QHJDWLY
QHJDWLY
SR]LWLY


















*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

QHJDWLY
SR]LWLY
QHJDWLY
QHJDWLY
QHJDWLY
QHJDWLY
QHJDWLY
SR]LWLY
QHJDWLY
QHJDWLY
QHJDWLY
SR]LWLY
SR]LWLY
SR]LWLY
SR]LWLY
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 )DEULFDUHDGHPHWUDMHSULQWULFRWDUHVDXFUR܈HWDUH
SR]LWLY
)DEULFDUHDGHDUWLFROHFRQIHF܊LRQDWHGLQWH[WLOH FXH[FHS܊LD
 vPEUăFăPLQWHL܈LOHQMHULHLGHFRUS 
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHFRYRDUH܈LPRFKHWH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHRGJRDQHIUkQJKLLVIRUL܈LSODVH
SR]LWLY
)DEULFDUHDGHWH[WLOHQH܊HVXWH܈LDUWLFROHGLQDFHVWHDFX
 H[FHS܊LDFRQIHF܊LLORUGHvPEUăFăPLQWH
QHJDWLY
 )DEULFDUHDGHDUWLFROHWHKQLFH܈LLQGXVWULDOHGLQWH[WLOH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHWH[WLOHQFD
SR]LWLY

)DEULFDUHDDUWLFROHORUGHvPEUăFăPLQWH VHF܊LXQHD& 
 )DEULFDUHDDUWLFROHORUGHvPEUăFăPLQWHGLQSLHOH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDUWLFROHORUGHvPEUăFăPLQWHSHQWUXOXFUX
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHGHvPEUăFăPLQWH H[FOXVLYOHQMHULDGH
 FRUS 
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHDUWLFROHGHOHQMHULHGHFRUS
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHGHvPEUăFăPLQWH܈LDFFHVRULLQFD
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDUWLFROHORUGLQEODQă
QHJDWLY
)DEULFDUHDSULQWULFRWDUHVDXFUR܈HWDUHDFLRUDSLORU܈L
 DUWLFROHORUGHJDODQWHULH
SR]LWLY
)DEULFDUHDSULQWULFRWDUHVDXFUR܈HWDUHDDOWRUDUWLFROHGH
 vPEUăFăPLQWH
SR]LWLY
7ăEăFLUHD܈LILQLVDUHDSLHLORUIDEULFDUHDDUWLFROHORUGHYRLDM܈LPDURFKLQăULH
 KDUQD܈DPHQWHORU܈LvQFăO܊ăPLQWHLSUHSDUDUHD܈LYRSVLUHDEOăQXULORU VHF܊LXQHD&
 7ăEăFLUHD܈LILQLVDUHDSLHLORUSUHSDUDUHD܈LYRSVLUHDEOăQXULORU
SR]LWLY
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGHYRLDM܈LPDURFKLQăULH܈LDDUWLFROHORU
 GHKDUQD܈DPHQW
SR]LWLY
 )DEULFDUHDvQFăO܊ăPLQWHL
SR]LWLY
3UHOXFUDUHDOHPQXOXLIDEULFDUHDSURGXVHORUGLQOHPQ܈LSOXWăFXH[FHS܊LD
PRELOHLIDEULFDUHDDUWLFROHORUGLQSDLH܈LGLQDOWHPDWHULDOHYHJHWDOHvPSOHWLWH

VHF܊LXQHD& 
 7ăLHUHD܈LULQGHOXLUHDOHPQXOXL
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHIXUQLUH܈LDSDQRXULORUGHOHPQ
SR]LWLY
 )DEULFDUHDSDUFKHWXOXLDVDPEODWvQSDQRXUL
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUHOHPHQWHGHGXOJKHULH܈LWkPSOăULHSHQWUX
 FRQVWUXF܊LL
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDPEDODMHORUGLQOHPQ
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHGLQOHPQIDEULFDUHDDUWLFROHORUGLQ
 SOXWăSDLH܈LGLQDOWHPDWHULDOHYHJHWDOHvPSOHWLWH
SR]LWLY

)DEULFDUHDKkUWLHL܈LDSURGXVHORUGLQKkUWLH VHF܊LXQHD& 
 )DEULFDUHDFHOXOR]HL
QHJDWLY
 )DEULFDUHDKkUWLHL܈LFDUWRQXOXL
SR]LWLY
)DEULFDUHDKkUWLHL܈LFDUWRQXOXLRQGXODW܈LDDPEDODMHORUGLQ
 KkUWLH܈LFDUWRQ
QHJDWLY
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)DEULFDUHDSURGXVHORUGHX]JRVSRGăUHVF܈LVDQLWDUGLQKkUWLH
VDXFDUWRQ
QHJDWLY
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGHSDSHWăULH
QHJDWLY
)DEULFDUHDWDSHWXOXL
QHJDWLY
)DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHGLQKkUWLH܈LFDUWRQQFD
SR]LWLY
7LSăULUH܈LUHSURGXFHUHDSHVXSRU܊LDvQUHJLVWUăULORU VHF܊LXQHD& 
7LSăULUHD]LDUHORU
SR]LWLY
$OWHDFWLYLWă܊LGHWLSăULUHQFD
QHJDWLY
6HUYLFLLSUHJăWLWRDUHSHQWUXSUHWLSăULUH
SR]LWLY
/HJăWRULH܈LVHUYLFLLFRQH[H
SR]LWLY
5HSURGXFHUHDvQUHJLVWUăULORU
QHJDWLY
)DEULFDUHDSURGXVHORUGHFRFVHULH܈LDSURGXVHORURE܊LQXWHGLQSUHOXFUDUHD
܊L܊HLXOXL VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDSURGXVHORUGHFRFVHULH
QHJDWLY
)DEULFDUHDSURGXVHORURE܊LQXWHGLQSUHOXFUDUHD܊L܊HLXOXL
QHJDWLY
)DEULFDUHDVXEVWDQ܊HORU܈LDSURGXVHORUFKLPLFH VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDJD]HORULQGXVWULDOH
QHJDWLY
)DEULFDUHDFRORUDQ܊LORU܈LDSLJPHQ܊LORU
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHFKLPLFHDQRUJDQLFHGHED]ă
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHFKLPLFHRUJDQLFHGHED]ă
QHJDWLY
)DEULFDUHDvQJUă܈ăPLQWHORU܈LSURGXVHORUD]RWRDVH
QHJDWLY
)DEULFDUHDPDWHULDOHORUSODVWLFHvQIRUPHSULPDUH
SR]LWLY
)DEULFDUHDFDXFLXFXOXLVLQWHWLFvQIRUPHSULPDUH
SR]LWLY
)DEULFDUHDSHVWLFLGHORU܈LDDOWRUSURGXVHDJURFKLPLFH
QHJDWLY
)DEULFDUHDYRSVHOHORUODFXULORUFHUQHOLLWLSRJUDILFH܈L
PDVWLFXULORU
QHJDWLY
)DEULFDUHDVăSXQXULORUGHWHUJHQ܊LORU܈LDSURGXVHORUGH
vQWUH܊LQHUH
QHJDWLY
)DEULFDUHDSDUIXPXULORU܈LDSURGXVHORUFRVPHWLFH GHWRDOHWă 
SR]LWLY
)DEULFDUHDFOHLXULORU
SR]LWLY
)DEULFDUHDXOHLXULORUHVHQ܊LDOH
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHFKLPLFHQFD
QHJDWLY
)DEULFDUHDILEUHORUVLQWHWLFH܈LDUWLILFLDOH
SR]LWLY

)DEULFDUHDSURGXVHORUIDUPDFHXWLFH  GHED]ă܈LDSUHSDUDWHORUIDUPDFHXWLFH

VHF܊LXQHD& 
 )DEULFDUHDSURGXVHORUIDUPDFHXWLFHGHED]ă
SR]LWLY
 )DEULFDUHDSUHSDUDWHORUIDUPDFHXWLFH
QHJDWLY

)DEULFDUHDSURGXVHORUGLQFDXFLXF܈LPDVHSODVWLFH VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDDQYHORSHORU܈LDFDPHUHORUGHDHUUH܈DSDUHD܈L
 UHIDFHUHDDQYHORSHORU
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDOWRUSURGXVHGLQFDXFLXF
SR]LWLY
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)DEULFDUHDSOăFLORUIROLLORUWXEXULORU܈LSRILOHORUGLQPDWHULDO
SODVWLF
QHJDWLY
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGHDPEDODMGLQPDWHULDOSODVWLF
QHJDWLY
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGLQPDWHULDOSODVWLFSHQWUXFRQVWUXF܊LL
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHGLQPDWHULDOSODVWLF
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHGLQPLQHUDOHQHPHWDOLFH VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDVWLFOHLSODWH
QHJDWLY
3UHOXFUDUHD܈LIDVRQDUHDVWLFOHLSODWH
QHJDWLY
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGLQVWLFOă
QHJDWLY
)DEULFDUHDILEUHORUGLQVWLFOă
SR]LWLY
)DEULFDUHDGHVWLFOăULHWHKQLFă
SR]LWLY
)DEULFDUHDGHSURGXVHUHIUDFWDUH
QHJDWLY
)DEULFDUHDSOăFLORU܈LGDOHORUGLQFHUDPLFă
QHJDWLY
)DEULFDUHDFăUăPL]LORU܊LJOHORU܈LDDOWRUSURGXVHSHQWUX
FRQVWUXF܊LLGLQDUJLODDUVă
QHJDWLY
)DEULFDUHDDUWLFROHORUFHUDPLFHSHQWUXX]JRVSRGăUHVF܈L
RUQDPHQWDO
SR]LWLY
)DEULFDUHDGHRELHFWHVDQLWDUHGLQFHUDPLFă
SR]LWLY
)DEULFDUHDL]RODWRULORU܈LSLHVHORUL]RODQWHGLQFHUDPLFă
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHWHKQLFHGLQFHUDPLFă
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHFHUDPLFHQFD
QHJDWLY
)DEULFDUHDFLPHQWXOXL
QHJDWLY
)DEULFDUHDYDUXOXL܈LLSVRVXOXL
QHJDWLY
)DEULFDUHDSURGXVHORUGLQEHWRQSHQWUXFRQVWUXF܊LL
QHJDWLY
)DEULFDUHDSURGXVHORUGLQLSVRVSHQWUXFRQVWUXF܊LL
QHJDWLY
)DEULFDUHDEHWRQXOXL
QHJDWLY
)DEULFDUHDPRUWDUXOXL
QHJDWLY
)DEULFDUHDSURGXVHORUGLQD]ERFLPHQW
QHJDWLY
)DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHGLQEHWRQFLPHQW܈LLSVRV
SR]LWLY
7ăLHUHDIDVRQDUHD܈LILQLVDUHDSLHWUHL
QHJDWLY
)DEULFDUHDGHSURGXVHDEUD]LYH
QHJDWLY
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHGLQPLQHUDOHQHPHWDOLFHQFD
SR]LWLY
,QGXVWULDPHWDOXUJLFă VHF܊LXQHD& 
3URGXF܊LDGHPHWDOHIHURDVHVXEIRUPHSULPDUH܈LGHIHURDOLDMH
SR]LWLY
3URGXF܊LDGHWXEXUL܊HYLSURILOHWXEXODUH܈LDFFHVRULLSHQWUX
DFHVWHDGLQR܊HO
SR]LWLY
7UDJHUHODUHFHDEDUHORU
QHJDWLY
/DPLQDUHODUHFHDEHQ]LORUvQJXVWH
SR]LWLY
3URGXF܊LDGHSURILOHRE܊LQXWHODUHFH
QHJDWLY
7UHILODUHDILUHORUODUHFH
SR]LWLY
3URGXF܊LDPHWDOHORUSUH܊LRDVH
SR]LWLY
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0HWDOXUJLDDOXPLQLXOXL
SR]LWLY
3URGXF܊LDSOXPEXOXL]LQFXOXL܈LFRVLWRUXOXL
SR]LWLY
0HWDOXUJLDFXSUXOXL
QHJDWLY
3URGXF܊LDDOWRUPHWDOHQHIHURDVH
SR]LWLY
3UHOXFUDUHDFRPEXVWLELOLORUQXFOHDUL

7XUQDUHDIRQWHL
SR]LWLY
7XUQDUHDR܊HOXOXL
SR]LWLY
7XUQDUHDPHWDOHORUQHIHURDVHX܈RDUH
SR]LWLY
7XUQDUHDDOWRUPHWDOHQHIHURDVH
SR]LWLY
,QGXVWULDFRQVWUXF܊LLORUPHWDOLFH܈LDSURGXVHORUGLQPHWDOH[FOXVLYPD܈LQL
XWLODMH܈LLQVWDOD܊LL VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDGHFRQVWUXF܊LLPHWDOLFH܈LSăU܊LFRPSRQHQWHDOH
VWUXFWXULORUPHWDOLFH
SR]LWLY
)DEULFDUHDGHX܈L܈LIHUHVWUHGLQPHWDO
SR]LWLY
3URGXF܊LDGHUDGLDWRDUH܈LFD]DQHSHQWUXvQFăO]LUHFHQWUDOă
SR]LWLY
3URGXF܊LDGHUH]HUYRDUHFLVWHUQH܈LFRQWDLQHUHPHWDOLFH
SR]LWLY
3URGXF܊LDJHQHUDWRDUHORUGHDEXUL FXH[FHS܊LDFD]DQHORU
SHQWUXvQFăO]LUHFHQWUDOă 
SR]LWLY
)DEULFDUHDSURGXVHORUPHWDOLFHRE܊LQXWHSULQGHIRUPDUH
SODVWLFăPHWDOXUJLDSXOEHULORU
QHJDWLY
7UDWDUHD܈LDFRSHULUHDPHWDOHORU
SR]LWLY
2SHUD܊LXQLGHPHFDQLFăJHQHUDOă
SR]LWLY
)DEULFDUHDSURGXVHORUGHWăLDW
SR]LWLY
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGHIHURQHULH
SR]LWLY
)DEULFDUHDXQHOWHORU
SR]LWLY
)DEULFDUHDGHUHFLSLHQ܊LFRQWDLQHUH܈LDOWHSURGXVHVLPLODUH
GLQR܊HO
SR]LWLY
)DEULFDUHDDPEDODMHORUX܈RDUHGLQPHWDO
QHJDWLY
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGLQILUHPHWDOLFHIDEULFDUHDGHODQ܊XUL܈L
DUFXUL
QHJDWLY
)DEULFDUHDGH܈XUXEXULEXORDQH܈LDOWHDUWLFROHILOHWDWH
IDEULFDUHDGHQLWXUL܈L܈DLEH
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHGLQPHWDOQFD
SR]LWLY
)DEULFDUHDFDOFXODWRDUHORU܈LDSURGXVHORUHOHFWURQLFH܈LRSWLFH VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDVXEDQVDPEOXULORUHOHFWURQLFH PRGXOH 
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUFRPSRQHQWHHOHFWURQLFH
SR]LWLY
)DEULFDUHDFDOFXODWRDUHORU܈LDHFKLSDPHQWHORUSHULIHULFH
SR]LWLY
)DEULFDUHDHFKLSDPHQWHORUGHFRPXQLFD܊LL
SR]LWLY
)DEULFDUHDSURGXVHORUHOHFWURQLFHGHODUJFRQVXP
SR]LWLY
)DEULFDUHDGHLQVWUXPHQWH܈LGLVSR]LWLYHSHQWUXPăVXUă
YHULILFDUHFRQWUROQDYLJD܊LH
SR]LWLY
3URGXF܊LDGHFHDVXUL
QHJDWLY
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)DEULFDUHDGHHFKLSDPHQWHSHQWUXUDGLRORJLH
 HOHFWURGLDJQRVWLF܈LHOHFWURWHUDSLH
QHJDWLY
 )DEULFDUHDGHLQVWUXPHQWHRSWLFH܈LHFKLSDPHQWHIRWRJUDILFH
SR]LWLY
)DEULFDUHDVXSRU܊LORUPDJQHWLFL܈LRSWLFLGHVWLQD܊L
 vQUHJLVWUăULORU


)DEULFDUHDHFKLSDPHQWHORUHOHFWULFH VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDPRWRDUHORUJHQHUDWRDUHORU܈LWUDQVIRUPDWRDUHORU
 HOHFWULFH܈LDDSDUDWHORUGHGLVWULEX܊LH܈LFRQWURODOHOHFWULFLWă܊LL
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDSDUDWHORUGHFRQWURO܈LGLVWULEX܊LHDHOHFWULFLWă܊LL
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHDFXPXODWRUL܈LEDWHULL
QHJDWLY
 )DEULFDUHDGHFDEOXULFXILEUăRSWLFă
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDOWRUILUH܈LFDEOXULHOHFWULFH܈LHOHFWURFDVQLFH
QHJDWLY
)DEULFDUHDGLVSR]LWLYHORUGHFRQH[LXQHSHQWUXILUH܈LFDEOXUL
 HOHFWULFH܈LHOHFWURQLFH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHHFKLSDPHQWHHOHFWULFHGHLOXPLQDW
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHDSDUDWHHOHFWURFDVQLFH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHHFKLSDPHQWHFDVQLFHQHHOHFWULFH
QHJDWLY
 )DEULFDUHDDOWRUHFKLSDPHQWHHOHFWULFH
SR]LWLY

)DEULFDUHDGHPD܈LQLXWLODMH܈LHFKLSDPHQWHQFD VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDGHPRWRDUH܈LWXUELQH FXH[FHS܊LDFHORUSHQWUX
 DYLRDQHDXWRYHKLFXOH܈LPRWRFLFOHWH 
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHPRWRDUHKLGUDXOLFH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHSRPSH܈LFRPSUHVRDUH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHDUWLFROHGHURELQHWăULH
SR]LWLY
)DEULFDUHDODJăUHORUDQJUHQDMHORUFXWLLORUGHYLWH]ă܈LD
 HOHPHQWHORUPHFDQLFHGHWUDQVPLVLH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDFXSWRDUHORUIXUQDOHORU܈LDU]ăWRDUHORU
SR]LWLY
 )DEULFDUHDHFKLSDPHQWHORUGHULGLFDW܈LPDQLSXODW
SR]LWLY
)DEULFDUHDPD܈LQLORU܈LHFKLSDPHQWHORUGHELURX H[FOXVLY
 IDEULFDUHDFDOFXODWRDUHORU܈LDHFKLSDPHQWHORUSHULIHULFH 
SR]LWLY
 )DEULFDUHDPD܈LQLORUXQHOWHSRUWDELOHDF܊LRQDWHHOHFWULF
SR]LWLY
)DEULFDUHDHFKLSDPHQWHORUGHYHQWLOD܊LH܈LIULJRULILFHH[FOXVLY
 DHFKLSDPHQWHORUGHX]FDVQLF
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDOWRUPD܈LQL܈LXWLODMHGHXWLOL]DUHJHQHUDOăQFD
SR]LWLY
)DEULFDUHDPD܈LQLORU܈LXWLODMHORUSHQWUXDJULFXOWXUă܈L
 H[SORDWăULIRUHVWLHUH
SR]LWLY
)DEULFDUHDXWLODMHORU܈LDPD܈LQLORUXQHOWHSHQWUXSUHOXFUDUHD
 PHWDOXOXL
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDOWRUPD܈LQLXQHOWHQFD
SR]LWLY
 )DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXPHWDOXUJLH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXH[WUDF܊LH܈LFRQVWUXF܊LL
SR]LWLY
)DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXSUHOXFUDUHDSURGXVHORUDOLPHQWDUH
 EăXWXULORU܈LWXWXQXOXL
SR]LWLY
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)DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXLQGXVWULDWH[WLOăDvPEUăFăPLQWHL
 ܈LDSLHOăULHL
 )DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXLQGXVWULDKkUWLHL܈LFDUWRQXOXL
)DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXSUHOXFUDUHDPDVHORUSODVWLFH܈LD
 FDXFLXFXOXL
 )DEULFDUHDDOWRUPD܈LQL܈LXWLODMHVSHFLILFHQFD

SR]LWLY
QHJDWLY
SR]LWLY
SR]LWLY

 )DEULFDUHDDXWRYHKLFXOHORUGHWUDQVSRUWUXWLHUDUHPRUFLORU܈LVHPLUHPRUFLORU
VHF܊LXQHD& 
 )DEULFDUHDDXWRYHKLFXOHORUGHWUDQVSRUWUXWLHU
SR]LWLY
3URGXF܊LDGHFDURVHULLSHQWUXDXWRYHKLFXOHIDEULFDUHDGH
 UHPRUFL܈LVHPLUHPRUFL
QHJDWLY
)DEULFDUHDGHHFKLSDPHQWHHOHFWULFH܈LHOHFWURQLFHSHQWUX
 DXWRYHKLFXOH܈LSHQWUXPRWRDUHGHDXWRYHKLFXOH
SR]LWLY
)DEULFDUHDDOWRUSLHVH܈LDFFHVRULLSHQWUXDXWRYHKLFXOH܈L
 SHQWUXPRWRDUHGHDXWRYHKLFXOH
SR]LWLY

)DEULFDUHDDOWRUPLMORDFHGHWUDQVSRUW VHF܊LXQHD& 
 &RQVWUXF܊LDGHQDYH܈LVWUXFWXULSOXWLWRDUH
SR]LWLY
 &RQVWUXF܊LDGHDPEDUFD܊LXQLVSRUWLYH܈LGHDJUHPHQW
SR]LWLY
 )DEULFDUHDPDWHULDOXOXLUXODQW
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHDHURQDYH܈LQDYHVSD܊LDOH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDYHKLFXOHORUPLOLWDUHGHOXSWă
QHJDWLY
 )DEULFDUHDGHPRWRFLFOHWH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHELFLFOHWH܈LGHYHKLFXOHSHQWUXLQYDOL]L
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDOWRUPLMORDFHGHWUDQVSRUWQFD
SR]LWLY

)DEULFDUHDGHPRELOă VHF܊LXQHD& 
 )DEULFDUHDGHPRELOăSHQWUXELURXUL܈LPDJD]LQH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDGHPRELOăSHQWUXEXFăWDULL
QHJDWLY
 )DEULFDUHDGHVDOWHOH܈LVRPLHUH
QHJDWLY
 )DEULFDUHDGHPRELODQFD
SR]LWLY

$OWHDFWLYLWă܊LLQGXVWULDOHQFD VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDELMXWHULLORU܈LDUWLFROHORUVLPLODUHGLQPHWDOH܈L
 SLHWUHSUH܊LRDVH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDLPLWD܊LLORUGHELMXWHULL܈LDUWLFROHVLPLODUH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDLQVWUXPHQWHORUPX]LFDOH
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDUWLFROHORUSHQWUXVSRUW
SR]LWLY
 )DEULFDUHDMRFXULORU܈LMXFăULLORU
SR]LWLY
3URGXF܊LDGHGLVSR]LWLYHDSDUDWH܈LLQVWUXPHQWHPHGLFDOH܈LGH
 ODERUDWRU
SR]LWLY
 )DEULFDUHDPăWXULORU܈LSHULLORU
SR]LWLY
 )DEULFDUHDDOWRUSURGXVHPDQXIDFWXULHUHQFD
SR]LWLY
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 5HSDUDUHDvQWUH܊LQHUHD܈LLQVWDODUHDPD܈LQLORU܈LHFKLSDPHQWHORU VHF܊LXQHD& 






































5HSDUDUHDDUWLFROHORUIDEULFDWHGLQPHWDO
SR]LWLY
5HSDUDUHDPD܈LQLORU
SR]LWLY
5HSDUDUHDHFKLSDPHQWHORUHOHFWURQLFH܈LRSWLFH
QHJDWLY
5HSDUDUHDHFKLSDPHQWHORUHOHFWULFH
QHJDWLY
5HSDUDUHD܈LvQWUH܊LQHUHDQDYHORU܈LEăUFLORU
SR]LWLY
5HSDUDUHD܈LvQWUH܊LQHUHDDHURQDYHORU܈LQDYHORUVSD܊LDOH
SR]LWLY
5HSDUDUHD܈LvQWUH܊LQHUHDDOWRUHFKLSDPHQWHGHWUDQVSRUWQFD
QHJDWLY
5HSDUDUHDDOWRUHFKLSDPHQWH
SR]LWLY
,QVWDODUHDPD܈LQLORU܈LHFKLSDPHQWHORULQGXVWULDOH
QHJDWLY
&RQVWUXF܊LLGHFOăGLUL VHF܊LXQHD) 
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHFOăGLULORUUH]LGHQ܊LDOH܈LQHUH]LGHQ܊LDOH
QHJDWLY
/XFUăULGHJHQLXFLYLO VHF܊LXQHD) 
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHGUXPXULORU܈LDXWRVWUă]LORU
QHJDWLY
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHFăLORUIHUDWHGHVXSUDID܊ă܈LVXEWHUDQH
QHJDWLY
&RQVWUXF܊LDGHSRGXUL܈LWXQHOXUL
QHJDWLY
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHSURLHFWHORUXWLOLWDUHSHQWUXIOXLGH
QHJDWLY
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHSURLHFWHORUXWLOLWDUHSHQWUX
HOHFWULFLWDWH܈LWHOHFRPXQLFD܊LL
QHJDWLY
&RQVWUXF܊LLKLGURWHKQLFH
SR]LWLY
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHDOWRUSURLHFWHLQJLQHUH܈WLQFD
SR]LWLY
/XFUăULVSHFLDOHGHFRQVWUXF܊LL VHF܊LXQHD) 
/XFUăULGHGHPRODUHDFRQVWUXF܊LLORU
QHJDWLY
/XFUăULGHSUHJăWLUHDWHUHQXOXL
QHJDWLY
/XFUăULGHIRUDM܈LVRQGDMSHQWUXFRQVWUXF܊LL
QHJDWLY
/XFUăULGHLQVWDOD܊LLHOHFWULFH
QHJDWLY
/XFUăULGHLQVWDOD܊LLVDQLWDUHGHvQFăO]LUH܈LGHDHUFRQGL܊LRQDW
QHJDWLY
$OWHOXFUăULGHLQVWDOD܊LLSHQWUXFRQVWUXF܊LL
SR]LWLY
/XFUăULGHLSVRVHULH
QHJDWLY
/XFUăULGHWkPSOăULH܈LGXOJKHULH
QHJDWLY
/XFUăULGHSDUGRVLUH܈LSODFDUHDSHUH܊LORU
SR]LWLY
/XFUăULGHYRSVLWRULH]XJUăYHOL܈LPRQWăULGHJHDPXUL
SR]LWLY
$OWHOXFUăULGHILQLVDUH
QHJDWLY
/XFUăULGHvQYHOLWRUL܈DUSDQWH܈LWHUDVHODFRQVWUXF܊LL
QHJDWLY
$OWHOXFUăULVSHFLDOHGHFRQVWUXF܊LLQFD
QHJDWLY
7UDQVSRUWXULWHUHVWUH܈LWUDQVSRUWXULSULQFRQGXFWH VHF܊LXQHD+ 
7UDQVSRUWXULLQWHUXUEDQHGHFăOăWRULSHFDOHDIHUDWă
QHJDWLY
7UDQVSRUWXULGHPDUIăSHFDOHDIHUDWă
SR]LWLY
7UDQVSRUWXULXUEDQHVXEXUEDQH܈LPHWURSROLWDQHGHFăOăWRUL
QHJDWLY
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7UDQVSRUWXULFXWD[LXUL
$OWHWUDQVSRUWXULWHUHVWUHGHFăOăWRULQFD
7UDQVSRUWXULUXWLHUHGHPăUIXUL
6HUYLFLLGHPXWDUH











7UDQVSRUWXULSULQFRQGXFWH
SR]LWLY
'HSR]LWDUH܈L$FWLYLWă܊LDX[LOLDUHSHQWUXWUDQVSRUWXUL VHF܊LXQHD+ 
'HSR]LWăUL
QHJDWLY
$FWLYLWă܊LGHVHUYLFLLDQH[HSHQWUXWUDQVSRUWXULWHUHVWUH
SR]LWLY
$FWLYLWă܊LGHVHUYLFLLDQH[HWUDQVSRUWXOXLSHDSă
SR]LWLY
$FWLYLWă܊LGHVHUYLFLLDQH[HWUDQVSRUWXULORUDHULHQH
SR]LWLY
0DQLSXOăUL
SR]LWLY
$OWHDFWLYLWă܊LDQH[HWUDQVSRUWXULORU
SR]LWLY
$FWLYLWă܊LGHSR܈Wă܈LGHFXULHU VHF܊LXQHD+ 
$FWLYLWă܊LSR܈WDOHGHVIă܈XUDWHVXEREOLJDWLYLWDWHDVHUYLFLXOXL
XQLYHUVDO
SR]LWLY
$OWHDFWLYLWă܊LSR܈WDOH܈LGHFXULHU
SR]LWLY
+RWHOXUL܈LDOWHIDFLOLWă܊LGHFD]DUHVLPLODUH VHF܊LXQHD, 
+RWHOXUL܈LDOWHIDFLOLWă܊LGHFD]DUHVLPLODUH
SR]LWLY
)DFLOLWă܊LGHFD]DUHSHQWUXYDFDQ܊H܈LSHULRDGHGHVFXUWăGXUDWă
QHJDWLY
3DUFXULSHQWUXUXORWHFDPSLQJXUL܈LWDEHUH
QHJDWLY
$OWHVHUYLFLLGHFD]DUH
QHJDWLY
5HVWDXUDQWH܈LDOWHDFWLYLWă܊LGHVHUYLFLLGHDOLPHQWD܊LH VHF܊LXQHD, 
5HVWDXUDQWH
QHJDWLY
$FWLYLWă܊LGHDOLPHQWD܊LH FDWHULQJ SHQWUXHYHQLPHQWH
QHJDWLY
$OWHDFWLYLWă܊LGHDOLPHQWD܊LHQFD
QHJDWLY
%DUXUL܈LDOWHDFWLYLWă܊LGHVHUYLUHDEăXWXULORU
QHJDWLY
ÌQYă܊ăPkQW VHF܊LXQHD3 
ÌQYă܊ăPkQWSUH܈FRODU
QHJDWLY
ÌQYă܊ăPkQWSULPDU
QHJDWLY
ÌQYă܊ăPkQWVHFXQGDUJHQHUDO
QHJDWLY
ÌQYă܊ăPkQWVHFXQGDUWHKQLFVDXSURIHVLRQDO
QHJDWLY
ÌQYă܊ăPkQWVXSHULRUQRQXQLYHUVLWDU
QHJDWLY
ÌQYă܊ăPkQWVXSHULRUXQLYHUVLWDU
QHJDWLY
ÌQYă܊ăPkQWvQGRPHQLXOVSRUWLY܈LUHFUHD܊LRQDO
QHJDWLY
ÌQYă܊ăPkQWvQGRPHQLXOFXOWXUDO OLPELVWUăLQHPX]LFăWHDWUX
GDQVDUWHSODVWLFH܈LDOWHGRPHQLL 
QHJDWLY
܇FROLGHFRQGXFHUH SLORWDM 
SR]LWLY
$OWHIRUPHGHvQYă܊ăPkQWQFD
QHJDWLY
$FWLYLWă܊LGHVHUYLFLLVXSRUWSHQWUXvQYă܊ăPkQW
SR]LWLY


























SR]LWLY
SR]LWLY
SR]LWLY
SR]LWLY
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ANEXA Nr. 4*)

D O M E N I I D E A C T I V I TAT E

eligibile pentru granturile de investiții acordate sub formă de ajutor de stat



,QGXVWULDDOLPHQWDUă VHF܊LXQHD& 
 3URGXF܊LD܈LFRQVHUYDUHDFăUQLL
 3UHOXFUDUHD܈LFRQVHUYDUHDFăUQLLGHSDVăUH
 )DEULFDUHDSURGXVHORUGLQFDUQH LQFOXVLYGLQFDUQHGHSDVăUH 






3UHOXFUDUHD܈LFRQVHUYDUHDSH܈WHOXLFUXVWDFHHORU܈LPROX܈WHORU
3UHOXFUDUHD܈LFRQVHUYDUHDFDUWRILORU
)DEULFDUHDVXFXULORUGHIUXFWH܈LOHJXPH
3UHOXFUDUHD܈LFRQVHUYDUHDIUXFWHORU܈LOHJXPHORU
)DEULFDUHDXOHLXULORU܈LJUăVLPLORU










)DEULFDUHDPDUJDULQHL܈LDDOWRUSURGXVHFRPHVWLELOHVLPLODUH
)DEULFDUHDSURGXVHORUODFWDWH܈LDEUkQ]HWXULORU
)DEULFDUHDvQJKH܊DWHL
)DEULFDUHDSURGXVHORUGHPRUăULW
)DEULFDUHDDPLGRQXOXL܈LDSURGXVHORUGLQDPLGRQ
)DEULFDUHDSkLQLLIDEULFDUHDSUăMLWXULORU܈LDSURGXVHORUSURDVSHWHGH
SDWLVHULH
)DEULFDUHDELVFXL܊LORU܈LSL܈FRWXULORUIDEULFDUHDSUăMLWXULORU܈LDSURGXVHORU
FRQVHUYDWHGHSDWLVHULH
)DEULFDUHDPDFDURDQHORUWăLH܊HLORUFX܈FX܈XOXL܈LDDOWRUSURGXVH
IăLQRDVHVLPLODUH
)DEULFDUHD]DKăUXOXL






)DEULFDUHDSURGXVHORUGLQFDFDRDFLRFRODWHL܈LDSURGXVHORU]DKDURDVH
3UHOXFUDUHDFHDLXOXL܈LFDIHOHL
)DEULFDUHDFRQGLPHQWHORU܈LLQJUHGLHQWHORU
)DEULFDUHDGHPkQFăUXULSUHSDUDWH









)DEULFDUHDSUHSDUDWHORUDOLPHQWDUHRPRJHQL]DWH܈LDOLPHQWHORUGLHWHWLFH
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHDOLPHQWDUHQFD
)DEULFDUHDSUHSDUDWHORUSHQWUXKUDQDDQLPDOHORUGHIHUPă
)DEULFDUHDSUHSDUDWHORUSHQWUXKUDQDDQLPDOHORUGHFRPSDQLH
)DEULFDUHDSURGXVHORUWH[WLOH VHF܊LXQHD& 
3UHJăWLUHDILEUHORU܈LILODUHDILEUHORUWH[WLOH
3URGXF܊LDGH܊HVăWXUL




*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
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 )LQLVDUHDPDWHULDOHORUWH[WLOH
 )DEULFDUHDGHPHWUDMHSULQWULFRWDUHVDXFUR܈HWDUH
)DEULFDUHDGHDUWLFROHFRQIHF܊LRQDWHGLQWH[WLOH FXH[FHS܊LD
 vPEUăFăPLQWHL܈LOHQMHULHLGHFRUS 
 )DEULFDUHDGHFRYRDUH܈LPRFKHWH
 )DEULFDUHDGHRGJRDQHIUkQJKLLVIRUL܈LSODVH
)DEULFDUHDGHWH[WLOHQH܊HVXWH܈LDUWLFROHGLQDFHVWHDFXH[FHS܊LD
 FRQIHF܊LLORUGHvPEUăFăPLQWH
 )DEULFDUHDGHDUWLFROHWHKQLFH܈LLQGXVWULDOHGLQWH[WLOH
 )DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHWH[WLOHQFD

)DEULFDUHDDUWLFROHORUGHvPEUăFăPLQWH VHF܊LXQHD& 
 )DEULFDUHDDUWLFROHORUGHvPEUăFăPLQWHGLQSLHOH
 )DEULFDUHDDUWLFROHORUGHvPEUăFăPLQWHSHQWUXOXFUX
 )DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHGHvPEUăFăPLQWH H[FOXVLYOHQMHULDGHFRUS 
 )DEULFDUHDGHDUWLFROHGHOHQMHULHGHFRUS
 )DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHGHvPEUăFăPLQWH܈LDFFHVRULLQFD
 )DEULFDUHDDUWLFROHORUGLQEODQă
)DEULFDUHDSULQWULFRWDUHVDXFUR܈HWDUHDFLRUDSLORU܈LDUWLFROHORUGH
 JDODQWHULH
 )DEULFDUHDSULQWULFRWDUHVDXFUR܈HWDUHDDOWRUDUWLFROHGHvPEUăFăPLQWH
7ăEăFLUHD܈LILQLVDUHDSLHLORUIDEULFDUHDDUWLFROHORUGHYRLDM܈L
PDURFKLQăULHKDUQD܈DPHQWHORU܈LvQFăO܊ăPLQWHLSUHSDUDUHD܈L

YRSVLUHDEOăQXULORU VHF܊LXQHD&
 7ăEăFLUHD܈LILQLVDUHDSLHLORUSUHSDUDUHD܈LYRSVLUHDEOăQXULORU
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGHYRLDM܈LPDURFKLQăULH܈LDDUWLFROHORUGH
 KDUQD܈DPHQW
 )DEULFDUHDvQFăO܊ăPLQWHL
3UHOXFUDUHDOHPQXOXLIDEULFDUHDSURGXVHORUGLQOHPQ܈LSOXWăFX
H[FHS܊LDPRELOHLIDEULFDUHDDUWLFROHORUGLQSDLH܈LGLQDOWHPDWHULDOH

YHJHWDOHvPSOHWLWH VHF܊LXQHD& 
 7ăLHUHD܈LULQGHOXLUHDOHPQXOXL
 )DEULFDUHDGHIXUQLUH܈LDSDQRXULORUGHOHPQ
 )DEULFDUHDSDUFKHWXOXLDVDPEODWvQSDQRXUL
 )DEULFDUHDDOWRUHOHPHQWHGHGXOJKHULH܈LWkPSOăULHSHQWUXFRQVWUXF܊LL
 )DEULFDUHDDPEDODMHORUGLQOHPQ
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHGLQOHPQIDEULFDUHDDUWLFROHORUGLQSOXWăSDLH܈L
 GLQDOWHPDWHULDOHYHJHWDOHvPSOHWLWH

)DEULFDUHDKkUWLHL܈LDSURGXVHORUGLQKkUWLH VHF܊LXQHD& 
 )DEULFDUHDFHOXOR]HL
 )DEULFDUHDKkUWLHL܈LFDUWRQXOXL
)DEULFDUHDKkUWLHL܈LFDUWRQXOXLRQGXODW܈LDDPEDODMHORUGLQKkUWLH܈L
 FDUWRQ

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 598/20.VI.2022






 
 
 
 
 )

                 
          
    
             
7LSăULUH܈LUHSURGXFHUHDSHVXSRU܊LDvQUHJLVWUăULORU VHF܊LXQHD& 
!     
"   # $     
% #         
& ă   #   ( 
* 
+     


)
)

)
)
)
)
)-
).
)
))
))
)
)
)-
)-
)-
).)

)DEULFDUHDSURGXVHORUGHFRFVHULH܈LDSURGXVHORURE܊LQXWHGLQ
SUHOXFUDUHD܊L܊HLXOXL VHF܊LXQHD& 
        

     $      $ $  
)DEULFDUHDVXEVWDQ܊HORU܈LDSURGXVHORUFKLPLFH VHF܊LXQHD& 
       
    $    , $  
       ,    
       ,    
  + ,        
  ,     +/ ,  , 
         +/ ,  , 
             , 
  #            /  ,   
        $       + $  
    /,       ,  0  1
      
       $  
       ,  
  /         /  


)
)






)DEULFDUHDSURGXVHORUIDUPDFHXWLFH  GHED]ă܈LDSUHSDUDWHORU
IDUPDFHXWLFH VHF܊LXQHD& 
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)DEULFDUHDDUWLFROHORUGLQPDWHULDOSODVWLFSHQWUXFRQVWUXF܊LL
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHGLQPDWHULDOSODVWLF
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHGLQPLQHUDOHQHPHWDOLFH VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDVWLFOHLSODWH
3UHOXFUDUHD܈LIDVRQDUHDVWLFOHLSODWH
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGLQVWLFOă
)DEULFDUHDILEUHORUGLQVWLFOă
)DEULFDUHDGHVWLFOăULHWHKQLFă
)DEULFDUHDGHSURGXVHUHIUDFWDUH
)DEULFDUHDSOăFLORU܈LGDOHORUGLQFHUDPLFă
)DEULFDUHDFăUăPL]LORU܊LJOHORU܈LDDOWRUSURGXVHSHQWUXFRQVWUXF܊LLGLQ
DUJLODDUVă
)DEULFDUHDDUWLFROHORUFHUDPLFHSHQWUXX]JRVSRGăUHVF܈LRUQDPHQWDO
)DEULFDUHDGHRELHFWHVDQLWDUHGLQFHUDPLFă
)DEULFDUHDL]RODWRULORU܈LSLHVHORUL]RODQWHGLQFHUDPLFă
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHWHKQLFHGLQFHUDPLFă
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHFHUDPLFHQFD
)DEULFDUHDFLPHQWXOXL
)DEULFDUHDYDUXOXL܈LLSVRVXOXL
)DEULFDUHDSURGXVHORUGLQEHWRQSHQWUXFRQVWUXF܊LL
)DEULFDUHDSURGXVHORUGLQLSVRVSHQWUXFRQVWUXF܊LL
)DEULFDUHDEHWRQXOXL
)DEULFDUHDPRUWDUXOXL
)DEULFDUHDSURGXVHORUGLQD]ERFLPHQW
)DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHGLQEHWRQFLPHQW܈LLSVRV
7ăLHUHDIDVRQDUHD܈LILQLVDUHDSLHWUHL
)DEULFDUHDGHSURGXVHDEUD]LYH
)DEULFDUHDDOWRUSURGXVHGLQPLQHUDOHQHPHWDOLFHQFD
,QGXVWULDPHWDOXUJLFă VHF܊LXQHD& 
3URGXF܊LDGHPHWDOHIHURDVHVXEIRUPHSULPDUH܈LGHIHURDOLDMH
3URGXF܊LDGHWXEXUL܊HYLSURILOHWXEXODUH܈LDFFHVRULLSHQWUXDFHVWHDGLQ
R܊HO
7UDJHUHODUHFHDEDUHORU
/DPLQDUHODUHFHDEHQ]LORUvQJXVWH
3URGXF܊LDGHSURILOHRE܊LQXWHODUHFH
7UHILODUHDILUHORUODUHFH
3URGXF܊LDPHWDOHORUSUH܊LRDVH
0HWDOXUJLDDOXPLQLXOXL
3URGXF܊LDSOXPEXOXL]LQFXOXL܈LFRVLWRUXOXL
0HWDOXUJLDFXSUXOXL
3URGXF܊LDDOWRUPHWDOHQHIHURDVH
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3UHOXFUDUHDFRPEXVWLELOLORUQXFOHDUL
7XUQDUHDIRQWHL
7XUQDUHDR܊HOXOXL
7XUQDUHDPHWDOHORUQHIHURDVHX܈RDUH
7XUQDUHDDOWRUPHWDOHQHIHURDVH
,QGXVWULDFRQVWUXF܊LLORUPHWDOLFH܈LDSURGXVHORUGLQPHWDOH[FOXVLY
PD܈LQLXWLODMH܈LLQVWDOD܊LL VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDGHFRQVWUXF܊LLPHWDOLFH܈LSăU܊LFRPSRQHQWHDOHVWUXFWXULORU
PHWDOLFH
)DEULFDUHDGHX܈L܈LIHUHVWUHGLQPHWDO
3URGXF܊LDGHUDGLDWRDUH܈LFD]DQHSHQWUXvQFăO]LUHFHQWUDOă
3URGXF܊LDGHUH]HUYRDUHFLVWHUQH܈LFRQWDLQHUHPHWDOLFH
3URGXF܊LDJHQHUDWRDUHORUGHDEXUL FXH[FHS܊LDFD]DQHORUSHQWUXvQFăO]LUH
FHQWUDOă 
)DEULFDUHDSURGXVHORUPHWDOLFHRE܊LQXWHSULQGHIRUPDUHSODVWLFă
PHWDOXUJLDSXOEHULORU
7UDWDUHD܈LDFRSHULUHDPHWDOHORU
2SHUD܊LXQLGHPHFDQLFăJHQHUDOă
)DEULFDUHDSURGXVHORUGHWăLDW
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGHIHURQHULH
)DEULFDUHDXQHOWHORU
)DEULFDUHDGHUHFLSLHQ܊LFRQWDLQHUH܈LDOWHSURGXVHVLPLODUHGLQR܊HO
)DEULFDUHDDPEDODMHORUX܈RDUHGLQPHWDO
)DEULFDUHDDUWLFROHORUGLQILUHPHWDOLFHIDEULFDUHDGHODQ܊XUL܈LDUFXUL
)DEULFDUHDGH܈XUXEXULEXORDQH܈LDOWHDUWLFROHILOHWDWHIDEULFDUHDGH
QLWXUL܈L܈DLEH
)DEULFDUHDDOWRUDUWLFROHGLQPHWDOQFD
)DEULFDUHDFDOFXODWRDUHORU܈LDSURGXVHORUHOHFWURQLFH܈LRSWLFH
VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDVXEDQVDPEOXULORUHOHFWURQLFH PRGXOH 
)DEULFDUHDDOWRUFRPSRQHQWHHOHFWURQLFH
)DEULFDUHDFDOFXODWRDUHORU܈LDHFKLSDPHQWHORUSHULIHULFH
)DEULFDUHDHFKLSDPHQWHORUGHFRPXQLFD܊LL
)DEULFDUHDSURGXVHORUHOHFWURQLFHGHODUJFRQVXP
)DEULFDUHDGHLQVWUXPHQWH܈LGLVSR]LWLYHSHQWUXPăVXUăYHULILFDUH
FRQWUROQDYLJD܊LH
3URGXF܊LDGHFHDVXUL
)DEULFDUHDGHHFKLSDPHQWHSHQWUXUDGLRORJLHHOHFWURGLDJQRVWLF܈L
HOHFWURWHUDSLH
)DEULFDUHDGHLQVWUXPHQWHRSWLFH܈LHFKLSDPHQWHIRWRJUDILFH
)DEULFDUHDVXSRU܊LORUPDJQHWLFL܈LRSWLFLGHVWLQD܊LvQUHJLVWUăULORU
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)DEULFDUHDHFKLSDPHQWHORUHOHFWULFH VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDPRWRDUHORUJHQHUDWRDUHORU܈LWUDQVIRUPDWRDUHORUHOHFWULFH܈LD
DSDUDWHORUGHGLVWULEX܊LH܈LFRQWURODHOHFWULFLWă܊LL
)DEULFDUHDDSDUDWHORUGHFRQWURO܈LGLVWULEX܊LHDHOHFWULFLWă܊LL
)DEULFDUHDGHDFXPXODWRUL܈LEDWHULL
)DEULFDUHDGHFDEOXULFXILEUăRSWLFă
)DEULFDUHDDOWRUILUH܈LFDEOXULHOHFWULFH܈LHOHFWURFDVQLFH
)DEULFDUHDGLVSR]LWLYHORUGHFRQH[LXQHSHQWUXILUH܈LFDEOXULHOHFWULFH܈L
HOHFWURQLFH
)DEULFDUHDGHHFKLSDPHQWHHOHFWULFHGHLOXPLQDW
)DEULFDUHDGHDSDUDWHHOHFWURFDVQLFH
)DEULFDUHDGHHFKLSDPHQWHFDVQLFHQHHOHFWULFH
)DEULFDUHDDOWRUHFKLSDPHQWHHOHFWULFH
)DEULFDUHDGHPD܈LQLXWLODMH܈LHFKLSDPHQWHQFD VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDGHPRWRDUH܈LWXUELQH FXH[FHS܊LDFHORUSHQWUXDYLRDQH
DXWRYHKLFXOH܈LPRWRFLFOHWH 
)DEULFDUHDGHPRWRDUHKLGUDXOLFH
)DEULFDUHDGHSRPSH܈LFRPSUHVRDUH
)DEULFDUHDGHDUWLFROHGHURELQHWăULH
)DEULFDUHDODJăUHORUDQJUHQDMHORUFXWLLORUGHYLWH]ă܈LDHOHPHQWHORU
PHFDQLFHGHWUDQVPLVLH
)DEULFDUHDFXSWRDUHORUIXUQDOHORU܈LDU]ăWRDUHORU
)DEULFDUHDHFKLSDPHQWHORUGHULGLFDW܈LPDQLSXODW
)DEULFDUHDPD܈LQLORU܈LHFKLSDPHQWHORUGHELURX H[FOXVLYIDEULFDUHD
FDOFXODWRDUHORU܈LDHFKLSDPHQWHORUSHULIHULFH 
)DEULFDUHDPD܈LQLORUXQHOWHSRUWDELOHDF܊LRQDWHHOHFWULF
)DEULFDUHDHFKLSDPHQWHORUGHYHQWLOD܊LH܈LIULJRULILFHH[FOXVLYD
HFKLSDPHQWHORUGHX]FDVQLF
)DEULFDUHDDOWRUPD܈LQL܈LXWLODMHGHXWLOL]DUHJHQHUDOăQFD

 )DEULFDUHDPD܈LQLORU܈LXWLODMHORUSHQWUXDJULFXOWXUă܈LH[SORDWăULIRUHVWLHUH





)DEULFDUHDXWLODMHORU܈LDPD܈LQLORUXQHOWHSHQWUXSUHOXFUDUHDPHWDOXOXL
)DEULFDUHDDOWRUPD܈LQLXQHOWHQFD
)DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXPHWDOXUJLH
)DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXH[WUDF܊LH܈LFRQVWUXF܊LL
)DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXSUHOXFUDUHDSURGXVHORUDOLPHQWDUHEăXWXULORU
 ܈LWXWXQXOXL
 )DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXLQGXVWULDWH[WLOăDvPEUăFăPLQWHL܈LDSLHOăULHL
 )DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXLQGXVWULDKkUWLHL܈LFDUWRQXOXL
 )DEULFDUHDXWLODMHORUSHQWUXSUHOXFUDUHDPDVHORUSODVWLFH܈LDFDXFLXFXOXL
 )DEULFDUHDDOWRUPD܈LQL܈LXWLODMHVSHFLILFHQFD
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)DEULFDUHDDXWRYHKLFXOHORUGHWUDQVSRUWUXWLHUDUHPRUFLORU܈L
VHPLUHPRUFLORU VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDDXWRYHKLFXOHORUGHWUDQVSRUWUXWLHU
3URGXF܊LDGHFDURVHULLSHQWUXDXWRYHKLFXOHIDEULFDUHDGHUHPRUFL܈L
VHPLUHPRUFL
)DEULFDUHDGHHFKLSDPHQWHHOHFWULFH܈LHOHFWURQLFHSHQWUXDXWRYHKLFXOH܈L
SHQWUXPRWRDUHGHDXWRYHKLFXOH
)DEULFDUHDDOWRUSLHVH܈LDFFHVRULLSHQWUXDXWRYHKLFXOH܈LSHQWUXPRWRDUH
GHDXWRYHKLFXOH
)DEULFDUHDDOWRUPLMORDFHGHWUDQVSRUW VHF܊LXQHD& 
&RQVWUXF܊LDGHQDYH܈LVWUXFWXULSOXWLWRDUH
&RQVWUXF܊LDGHDPEDUFD܊LXQLVSRUWLYH܈LGHDJUHPHQW
)DEULFDUHDPDWHULDOXOXLUXODQW
)DEULFDUHDGHDHURQDYH܈LQDYHVSD܊LDOH
)DEULFDUHDYHKLFXOHORUPLOLWDUHGHOXSWă
)DEULFDUHDGHPRWRFLFOHWH
)DEULFDUHDGHELFLFOHWH܈LGHYHKLFXOHSHQWUXLQYDOL]L
)DEULFDUHDDOWRUPLMORDFHGHWUDQVSRUWQFD
)DEULFDUHDGHPRELOă VHF܊LXQHD& 
)DEULFDUHDGHPRELOăSHQWUXELURXUL܈LPDJD]LQH
)DEULFDUHDGHPRELOăSHQWUXEXFăWăULL
)DEULFDUHDGHVDOWHOH܈LVRPLHUH
)DEULFDUHDGHPRELOăQFD
$OWHDFWLYLWă܊LLQGXVWULDOHQFD VHF܊LXQHD& 







)DEULFDUHDELMXWHULLORU܈LDUWLFROHORUVLPLODUHGLQPHWDOH܈LSLHWUHSUH܊LRDVH
)DEULFDUHDLPLWD܊LLORUGHELMXWHULL܈LDUWLFROHVLPLODUH
)DEULFDUHDLQVWUXPHQWHORUPX]LFDOH
)DEULFDUHDDUWLFROHORUSHQWUXVSRUW
)DEULFDUHDMRFXULORU܈LMXFăULLORU






 3URGXF܊LDGHGLVSR]LWLYHDSDUDWH܈LLQVWUXPHQWHPHGLFDOH܈LGHODERUDWRU
 )DEULFDUHDPăWXULORU܈LSHULLORU
 )DEULFDUHDDOWRUSURGXVHPDQXIDFWXULHUHQFD







5HSDUDUHDvQWUH܊LQHUHD܈LLQVWDODUHDPD܈LQLORU܈LHFKLSDPHQWHORU
VHF܊LXQHD& 
5HSDUDUHDDUWLFROHORUIDEULFDWHGLQPHWDO
5HSDUDUHDPD܈LQLORU
5HSDUDUHDHFKLSDPHQWHORUHOHFWURQLFH܈LRSWLFH
5HSDUDUHDHFKLSDPHQWHORUHOHFWULFH
5HSDUDUHD܈LvQWUH܊LQHUHDQDYHORU܈LEăUFLORU
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5HSDUDUHD܈LvQWUH܊LQHUHDDHURQDYHORU܈LQDYHORUVSD܊LDOH
5HSDUDUHD܈LvQWUH܊LQHUHDDOWRUHFKLSDPHQWHGHWUDQVSRUWQFD
5HSDUDUHDDOWRUHFKLSDPHQWH
,QVWDODUHDPD܈LQLORU܈LHFKLSDPHQWHORULQGXVWULDOH
&RQVWUXF܊LLGHFOăGLUL VHF܊LXQHD) 
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHFOăGLULORUUH]LGHQ܊LDOH܈LQHUH]LGHQ܊LDOH
/XFUăULGHJHQLXFLYLO VHF܊LXQHD) 
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHGUXPXULORU܈LDXWRVWUă]LORU
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHFăLORUIHUDWHGHVXSUDID܊ă܈LVXEWHUDQH
&RQVWUXF܊LDGHSRGXUL܈LWXQHOXUL
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHSURLHFWHORUXWLOLWDUHSHQWUXIOXLGH
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHSURLHFWHORUXWLOLWDUHSHQWUXHOHFWULFLWDWH܈L
WHOHFRPXQLFD܊LL
&RQVWUXF܊LLKLGURWHKQLFH
/XFUăULGHFRQVWUXF܊LLDOHDOWRUSURLHFWHLQJLQHUH܈WLQFD
/XFUăULVSHFLDOHGHFRQVWUXF܊LL VHF܊LXQHD) 
/XFUăULGHGHPRODUHDFRQVWUXF܊LLORU
/XFUăULGHSUHJăWLUHDWHUHQXOXL
/XFUăULGHIRUDM܈LVRQGDMSHQWUXFRQVWUXF܊LL
/XFUăULGHLQVWDOD܊LLHOHFWULFH
/XFUăULGHLQVWDOD܊LLVDQLWDUHGHvQFăO]LUH܈LGHDHUFRQGL܊LRQDW
$OWHOXFUăULGHLQVWDOD܊LLSHQWUXFRQVWUXF܊LL
/XFUăULGHLSVRVHULH
/XFUăULGHWkPSOăULH܈LGXOJKHULH
/XFUăULGHSDUGRVLUH܈LSODFDUHDSHUH܊LORU
/XFUăULGHYRSVLWRULH]XJUăYHOL܈LPRQWăULGHJHDPXUL
$OWHOXFUăULGHILQLVDUH
/XFUăULGHvQYHOLWRUL܈DUSDQWH܈LWHUDVHODFRQVWUXF܊LL
$OWHOXFUăULVSHFLDOHGHFRQVWUXF܊LLQFD
&RPHU܊FXULGLFDWD܈LFXDPăQXQWXOvQWUH܊LQHUHD܈LUHSDUDUHD
DXWRYHKLFXOHORU܈LDPRWRFLFOHWHORU VHF܊LXQHD* 
ÌQWUH܊LQHUHD܈LUHSDUDUHDDXWRYHKLFXOHORU
7UDQVSRUWXULWHUHVWUH܈LWUDQVSRUWXULSULQFRQGXFWH VHF܊LXQHD+ 
7UDQVSRUWXULLQWHUXUEDQHGHFăOăWRULSHFDOHDIHUDWă
7UDQVSRUWXULGHPDUIăSHFDOHDIHUDWă
7UDQVSRUWXULXUEDQHVXEXUEDQH܈LPHWURSROLWDQHGHFăOăWRUL
7UDQVSRUWXULFXWD[LXUL
$OWHWUDQVSRUWXULWHUHVWUHGHFăOăWRULQFD
7UDQVSRUWXULUXWLHUHGHPăUIXUL
6HUYLFLLGHPXWDUH

 7UDQVSRUWXULSULQFRQGXFWH

29

30
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'HSR]LWDUH܈LDFWLYLWă܊LDX[LOLDUHSHQWUXWUDQVSRUWXUL VHF܊LXQHD+ 
'HSR]LWăUL
$FWLYLWă܊LGHVHUYLFLLDQH[HSHQWUXWUDQVSRUWXULWHUHVWUH
$FWLYLWă܊LGHVHUYLFLLDQH[HWUDQVSRUWXOXLSHDSă
$FWLYLWă܊LGHVHUYLFLLDQH[HWUDQVSRUWXULORUDHULHQH
0DQLSXOăUL
$OWHDFWLYLWă܊LDQH[HWUDQVSRUWXULORU
$FWLYLWă܊LGHSR܈Wă܈LGHFXULHU VHF܊LXQHD+ 
$FWLYLWă܊LSR܈WDOHGHVIă܈XUDWHVXEREOLJDWLYLWDWHDVHUYLFLXOXLXQLYHUVDO
$OWHDFWLYLWă܊LSR܈WDOH܈LGHFXULHU
+RWHOXUL܈LDOWHIDFLOLWă܊LGHFD]DUHVLPLODUH VHF܊LXQHD, 
+RWHOXUL܈LDOWHIDFLOLWă܊LGHFD]DUHVLPLODUH
)DFLOLWă܊LGHFD]DUHSHQWUXYDFDQ܊H܈LSHULRDGHGHVFXUWăGXUDWă
3DUFXULSHQWUXUXORWHFDPSLQJXUL܈LWDEHUH
$OWHVHUYLFLLGHFD]DUH
5HVWDXUDQWH܈LDOWHDFWLYLWă܊LGHVHUYLFLLGHDOLPHQWD܊LH VHF܊LXQHD, 
5HVWDXUDQWH
$FWLYLWă܊LGHDOLPHQWD܊LH FDWHULQJ SHQWUXHYHQLPHQWH
$OWHDFWLYLWă܊LGHDOLPHQWD܊LHQFD
%DUXUL܈LDOWHDFWLYLWă܊LGHVHUYLUHDEăXWXULORU
ANEXA Nr. 5*)

H A R TA

ajutoarelor regionale pentru regiunile României care se aplică de la 1 ianuarie 2022
până la 31 decembrie 2027 — Cadrul temporar COVID secțiunea 3.13


&RGXO
1876

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

'HQXPLUHDUHJLXQLL1876,QWHQVLWDWHDPD[LPăDDMXWRUXOXLLDQXDULH±
GHFHPEULH
&DGUXO7HPSRUDU&RYLG6HF܊LXQHD
Ì175(35,1'(5,
Ì175(35,1'(5,0,&,
0,-/2&,,
1RUG9HVW
%LKRU


%LVWUL܊D1ăVăXG


&OXM


0DUDPXUH܈


6DWX0DUH


6ăODM


&HQWUX
$OED


%UD܈RY


&RYDVQD


+DUJKLWD


0XUH܈


6LELX


1RUG(VW
%DFăX


%RWR܈DQL


,D܈L



*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 598/20.VI.2022

&RGXO
1876

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
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52
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52
52
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52
52
52
52
52
52

'HQXPLUHDUHJLXQLL1876,QWHQVLWDWHDPD[LPăDDMXWRUXOXLLDQXDULH±
GHFHPEULH
&DGUXO7HPSRUDU&RYLG6HF܊LXQHD
Ì175(35,1'(5,
Ì175(35,1'(5,0,&,
0,-/2&,,
1HDP܊


6XFHDYD


9DVOXL


6XG(VW
%UăLOD


%X]ăX


&RQVWDQ܊D


*DOD܊L


9UDQFHD


7XOFHD


6XG0XQWHQLD
$UJH܈


&ăOăUD܈L


'kPERYL܊D


*LXUJLX


,DORPL܊D


3UDKRYD


7HOHRUPDQ


6XG9HVW2OWHQLD
'ROM


*RUM


0HKHGLQ܊L


2OW


9kOFHD


9HVW
$UDG


&DUD܈6HYHULQ


+XQHGRDUD


7LPL܈




&RGXO 'HQXPLUHDUHJLXQLL1876 ,QWHQVLWDWHDPD[LPăDDMXWRUXOXLLDQXDULH
1876
±GHFHPEULH
52 ,OIRY SDU܊LDO 
Ì175(35,1'(5,
Ì175(35,1'(5,0,&,
0,-/2&,,

1XPDLXUPăWRDUHOHSăU܊LGLQ 

UHJLXQHD1876VXQW
HOLJLELOHFD]RQHÄF´FDUHQX
VXQWSUHGHILQLWH
&LRURJkUOD
'RPQH܈WL
&OLQFHQL
&RUQHWX
%UDJDGLUX
'ăUă܈WL,OIRY
-LODYD
'HFHPEULH
&RSăFHQL
9LGUD
%HUFHQL

31

32
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&RGXO 'HQXPLUHDUHJLXQLL1876 ,QWHQVLWDWHDPD[LPăDDMXWRUXOXLLDQXDULH
1876
±GHFHPEULH
52 ,OIRY SDU܊LDO 
Ì175(35,1'(5,
Ì175(35,1'(5,0,&,
0,-/2&,,

1XPDLXUPăWRDUHOHSăU܊LGLQ 

UHJLXQHD1876VXQW
HOLJLELOHFD]RQHÄF´FDUHQX
VXQWSUHGHILQLWH
3HUL܈
&LROSDQL
6QDJRY
*UXLX
1XFL
*UăGL܈WHD
3HWUăFKLRDLD
'DVFăOX
0RDUD9OăVLHL
%DORWH܈WL
&RUEHDQFD
%XIWHD
&KLWLOD
*OLQD
&HUQLFD
'REURH܈WL
3DQWHOLPRQ
52 %XFXUH܈WL
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