
a)START UP  se deschide pe 17 mai 2021 (SRL) 

Ce ce doresc sa isi infiinteze  SRL  pentru programul START UP , sa se grabeasca ca va fi lansat in aceasta luna ; 

-SRL  sa fie infiintate dupa data de 01.01.2020 

-locatia in toata tara ,indifferent de mediul rural/urban  

-activitatile  sa fie in principal cele din tabelul de mai jos, pentru a avea punctaj bun si sa intre pe lista finantabila 

-valoare nerambursabila este de 100.000 de lei  cei care creaza 1 loc de munca 

-valoare nerambursabila  este de 200.000 de lei pentru cei ce creaza doua locuri de munca 

-cofinantarea este de 15%  pentru a obtine punctaj 

-minim 60% trebuie sa achizitionam echipamente /utilaje, panouri solare, autoturisme  electrice 

-restul se pot achizitiona spatii de lucru, mobilier , echipamente IT etc 

-actionarii ,asociatii care au primit pe alte firme fonduri la firme START UP  anterior, au primit fonduri  la masura 1, 2 HORECA nu 
sunt eligibili 

-este bine sa nu mai fi fost actionar in alta firma, deoarece se depuncteaza cu 10 puncte 

Deci daca ati mai fost actionar in alta firma sau aveti un cod CAEN in afara celor din lista se pierd 20 puncte, deci practic proiectul este 
pierdut  
Codul CAEN DENUMIRE 
6201  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 
2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor 

metalice 



1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de 
patiserie 

  
7311 Activităţi ale agenţiilor de  publicitate 
8622  Activităţi de asistenţă medicală specializată 
3109  Fabricarea de mobilă n.c.a. 
1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp )  
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 
2221  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 
2562 Operaţiuni de mecanică generală 
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare 

de autovehicule 
8623  Activităţi de asistenţă stomatologică 
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 
1013 Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare ) 
2363 Fabricarea betonului 
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 

  
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 
6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 



2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; 
metalurgia pulberilor 

1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si 
carton 

0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului 
7111 Activităţi de arhitectură 

  

Cei care au deja  firmele infiintate dupa data de 01.01.2020  sa isi procure semnatura electronica 

b)  Programul microindustrializare (SRL) programul se deschide in luna mai 2022 

-firmele infiintate inainte de 31.12.2019 

-sa aveti profit net pe anul 2021 

-sa nu fi primit ajutoare     la masura 2, HORECA , masura 1 (sau sunteti actionari la o firma  care a primit aceste ajutoare) 

-sa nu fi primit   fonduri la  START UP anterioare (unde ati fost actionari) 

-sa aveti codurile CAEN  de la 1…3 autorizate de cel putin 24 luni 

-amplasament in mediul rural ,urban Bucuresti  , oriunde in tara 

4.3.1. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: 
a)      Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor 
muzicale.  Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise 
în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a 
mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile 
sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de 
forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de 



energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice, precum și deducerea a până la 80% 
din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor, pentru cazul în care invenția 
conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activității de producție pentru care solicită finanțare. Nu sunt asimilate echipamentelor 
tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția 
autoturismelor 100% electrice și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.) 
b)     (1) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul 
programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare. 
(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de 
implementare a programului. 
(3) Pentru spații mobile de lucru / producţie / depozitare nu este necesar raport ANEVAR. 
c)      (1) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare 
și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). 
      (2) Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează 
transport rutier de mărfuri. 
      (3) Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând 
autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar. 
      (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul 
schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis 
pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că 
activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis; 
d)     Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 
2139/2004; 
e)      (1) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și 
cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;  
(2) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli 
(salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate 
în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului 
însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 1 loc de muncă; 
(3) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor 
cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor 



eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza 
cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 2 locuri de muncă; 
f)       Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare 
domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare 
a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar 
desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul 
tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare 
desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul 
programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea 
acordului de finanţare. 

-valoarea maxima  este de 100.000 de euro cu 20-25% cofinantare 

Cine doreste mai multe detalii sa imi trimita  certificatul constatator scos de la Registrul Comertului  chiar mai vechi  si bilantul contabil 
pe anul 2021 

Din cauza faptului ca vor fi finantate doar 100 de beneficiari ,va fi o concurenta acerba si fara a obtine 100 de puncte , nu vom reusi sa 
primim finantare, motiv pentru care trebuie sa analizam inainte de a contacta un consultant , sa vedem daca  puteti obtine aceste 100 de 
puncte, altfel nu are rost sa ne amagim 

Daca nu aveti profit  net  in bilantul pe anul 2021, nu aveti nr mediu de salariati in bilant cel putin 3, nu aveti codul CAEN din lista 
alaturata , nu aveti vechime in autorizarea codului CAEN  de cel putin 2 ani , sunt sanse zero de a obtine  finantare  

Codurile CAEN cu sanse de reusita  sunt urmatoarele 

Situație realizată conform datelor oficiale comunicate de Registrul Comerțului.    

CAEN Productie NR. TOTAL IMM-
URI 

TOTAL CIFRA DE AFACERI 
/ACTIVITATE 

PROCENT 
DIN CIFRA 

DE 
AFACERI 
TOTALA 

   

 

 



ACTIVITATI 
PRODUCTIE 

2511 3939 6267963521 5.4379   
1071 6930 5487841769 4.7611   
3109 4221 4118062824 3.5727   
1610 3424 3929599516 3.4092   
2223 1856 3339198947 2.8970   
1413 4500 3204102299 2.7798   
3832 1220 3162969502 2.7441   
2229 580 3153365938 2.7358   
2221 320 3029066130 2.6279   
1812 2601 2865376837 2.4859   
2562 1776 2807300368 2.4355   
2932 288 2650731875 2.2997   
2222 456 2393294891 2.0763   
1013 496 2246230055 1.9488   
2363 280 2193923797 1.9034   
1051 503 2129044100 1.8471   
2550 238 1861588589 1.6151   
1721 501 1823440089 1.5820   
812 785 1802480287 1.5638   

1520 1230 1559705818 1.3532   
2361 1049 1528620409 1.3262   
2512 815 1379454730 1.1968   
1392 1205 1226679595 1.0642   

1623 1570 1221633004 1.0598    

  

c)  PROGRAMUL COMERT/SERVICII 



In acest program sunt eligibile firmele  (SRL) 

-sa fie infiintate inainte de 31.12.2019 

-valoarea ajutorului nerambursabil se ridica la 300.000 de lei , cu aport de 25% 

-se pot procura echipamente/utilaje, spatii de lucru , spatii depozitare,  mijloace de transport, autoturisme electrice , mobilier, salarii 

-nu pot primi  fonduri , cei care au primit anterior  la START UP sau fonduri la masura 1,2 HORECA 

-SA FI AVUT PROFIT PE ANUL 2021, 

-are cel putin 3 angajati in bilantul pe anul 2021 

-valoarea nerambursabila este de circa 60.000 de euro , la care se adauga cofinantare de  25% 

Societatile care nu au obtinut profitnet in 2021, au codul CAEN in afara listei de mai jos, au mai putin de 3 salariati in bilanul pe anul 
2021, au codul CAEN  autorizat in mai putin de 24 de luni, vor fi depunctati si sansele de reusita zero  

Codurile CAEN care genereaza punctaj maxim sunt urmatoarele 

CAEN 

NR. 
TOTAL 
IMM-
URI 

TOTAL CIFRA DE AFACERI 
/ACTIVITATE 

PROCENT DIN CIFRA DE 
AFACERI TOTALA ACTIVITATI 

COMERT SI SERVICII 

4120 42982 40454060156 8.4739 
4711 49474 29750353422 6.2318 
4673 7079 16775037365 3.5139 
4690 7414 16547518800 3.4662 
4773 4315 12766770273 2.6743 
6201 12940 11295672271 2.3661 
4639 2396 11019403908 2.3082 



4211 2251 10249409002 2.1469 
4646 1613 8956645805 1.8762 
7112 15368 8659519589 1.8139 
5610 15678 8527056667 1.7862 
7022 23991 8422892482 1.7643 
4511 3336 8009260261 1.6777 
4321 6968 7748021563 1.6230 
4322 8755 7721704547 1.6175 
4791 15375 7692170520 1.6113 
4719 14812 7376207077 1.5451 
4520 16184 6937447735 1.4532 
6820 12154 6807933814 1.4261 
4669 1893 6108671685 1.2796 
5229 2064 6066245101 1.2707 
4730 1238 5660423661 1.1857 
4649 2113 5529832942 1.1583 
4110 6334 5454174416 1.1425 
7311 9689 4927582913 1.0322 
4531 2523 4868916388 1.0199 

  

4.3.1. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: 
a)      Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor 
muzicale.  Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe 
descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 
functionare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare. În categoria echipamentelor 
tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, 
drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care 
utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% 



electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art 4.3.1 lit. c) sau subansamble 
pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.) 

b)  (1) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat 
în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie 
/ depozitare. 

(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a 
programului. 

(3) Pentru spații mobile de lucru / comerț / servicii / depozitare nu este necesar raport ANEVAR. 
c)   (1) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, 
autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). 

      (2) Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează 
transport rutier de mărfuri. 

      (3) Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând 
autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar. 

      (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei 
de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea 
de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din 
domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis; 

d)  Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 
2139/2004; 
e)   (1) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și 
cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;  

(2) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, 
utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma 



verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de 
documentele care să ateste angajarea a minim 1 loc de muncă; 

(3) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli 
(salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în 
urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de 
documentele care să ateste angajarea a minim 2 locuri de muncă; 

f)    Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli 
înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii 
cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, 
un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT 
tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, 
licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială 
obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și 
înainte de semnarea acordului de finanţare 

d)Program pentru agentiile de voiaj ,care aduc turisti  straini in Romania si care vor primi o subventie  substantiala 

e)Program  din fonduri elvetiene care vor acorda  pentru mediul de afaceri  fonduri cu credite  cu dobanda subventionata 

f)Se va lansa programul HORECA 2  , pentru a ajuta firmele din domeniul turismului 

Ca o mentiune , la Ministerul Antreprenoriatului si Turismului   a fost pus in functie un om , care se pare ca este cel mai bun manager, 
cunoaste domeniul si tot ce a promis s-a tinut de cuvant , astfel toate platile de la masura 2 si HORECA  au fost achitate beneficiarilor, 
lucru ce nu s-a intamplat inainte in acest minister 

g) Antreprenorii  care doresc   credite cu dobanda subventionata de stat , pot apela  IMMINVEST, GARANT INVEST  (pentru 
constructori)  RURAL INVEST (pentru agricultori), cu mentiunea ca in present aceste credite  au o componenta de 
10%  grant(nerambursabil) 

h)studentii/masteranzii  se pot inscrie in continuare la cursurile de antreprenoriat, pentru  asi putea  infiinta o firma proprie unde sa 
primeasca 40-80.000 de euro fara cofinantare 



i) cursurile pentru antreprenoriat social inca nu au inceput, se pot infiinta firme cu precadere in domeniul procesarii produselor 
agricole, dar si activitati nonagricole  si se pot primi pana la 200.000 de euro fara cofinantare proprie 

 k)Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea 
ajutorului de stat 

Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte creşterea cu aproximativ 450 MW a capacităţii instalate de 
producere a energiei electrice din sursă de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, după cum urmează: 

- 300 MW capacitate instalată pentru producerea de energie electrică din sursă solară 

- 150 MW capacitate instalată pentru producerea de energie electrică din sursă eoliană 

Investițiile vor fi finalizate, respectiv instalate și conectate la rețea, inclusiv punerea în funcțiune până cel târziu la finalul trimestrului II 2024. 

Data deschidere procedură: 31.03.2022, ora 10,00 

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 31.03.2022, ora 10,00 

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 30.04.2022, ora 17,00 

  

1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, 
stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat 

2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea 
având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat. 

Nu sunt eligibile proiectele care propun doar capacitate de stocare. 



Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat este de 15 milioane euro pe întreprindere, pe proiect 
de investiții. 

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile: 

  

- Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană 
și solară, cu sau fără stocare; 

- Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare. 

Activități cu caracter general: 

- Pregătirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentației de atribuire, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordului 
de mediu etc.); 

- Managementul proiectului; 

- Auditul financiar; 

- Informare și publicitate (obligatoriu). 

1.4. Tipuri de solicitanţi 

Solicitanții eligibili (conform codului CAEN eligibil din ghid) sunt: 

Societăţile (IMM și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) constituite în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin, care au ca 
activitate, între altele, producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) 
corespunzătoare diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat", clasa CAEN 3511 – Producția 
de energie electrică. 



  

Metodologia aferentă se aplică proiectelor cu capacități instalate: 

- cuprinse între 1 MW (exclusiv) și 40 MW (inclusiv) - pentru producția de energie electrica din surse solare 

- cuprinse între 1 MW(exclusiv) și 25 MW(inclusiv) - pentru producția de energie electrica din surse eoliene 

  

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va încadra în 
următoarele plafoane maxime: 

 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană 

 425.000 Euro/MW pentru energia solară, 

în limita a 15 milioane de Euro pe întreprindere/pe proiect. Intensitatea ajutorului de stat maxim acordat este de 100% din costurile eligibile, cu 
încadrarea în următoarele plafoane maxime: 

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 15 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții, 
echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială, conform prevederilor Regulamentului. 

Deci total nerambursabil , fara cofinantare 

  
l)Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie 
eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate 

Procedura de ofertare concurențială pentru selecția proiectelor se lansează prin platforma electronică dedicată PNRR. 



Principalul obiectiv urmărit este: 

Producţie majorată a energiei din surse regenerabile eoliene și solare prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse 
regenerabile cu sau fără instalații de stocare integrate, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – 
Componenta C6. Energie, măsura de investiții I1. Noi capacităţi pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile. 

Prin prezentul ghid se implementează Procedura de ofertare concurențială, corelată cu obiectivele PNRR şi în limita bugetului alocat. 
  

Dată şi oră deschidere procedură: 31.03.2022, ora 10,00 

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 31.03.2022. ora 10,00 

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31.05.2022, ora 17,00 

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile: 

-          Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din 
surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare; 
-          Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu 
sau fără stocare. 

Solicitanții eligibili (conform codului CAEN eligibil din ghid) sunt: 

Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) constituite în baza 
Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia 
specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin și cu condiția înregistrării la ONRC în România, care au ca activitate, între altele, 
producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) 
corespunzătoare diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat", clasa CAEN 
3511 – Producția de energie electrică. 

Consumul propriu în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la energia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de 
transport și distribuție. 



Pentru proiectele finanțate prin Investiția 1 Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, intensitatea ajutorului de 
stat acordat din bugetul PNRR este de 100% din costurile eligibile, stabilite din perspectiva regulilor ajutorului de stat, conform art. 41 alin. (6) 
lit. b) și c) din Regulament, aplicându-se următoarea metodologie: 

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat 
se va încadra în următoarele plafoane maxime: 

§   650.000 Euro/MW pentru energia eoliană 
§   425.000 Euro/MW pentru energia solară, 

  
în limita a 15 milioane de Euro pe întreprindere/pe proiect. 
Plafoanele menționate mai sus includ și componenta de stocare, aceasta având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat. 

În acest caz, întregul cost investițional este eligibil pentru finanțare. 

Metodologia aferentă cazului mentionat la art. 41 alin. 6_(c) se aplică proiectelor cu capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 M
W (inclusiv) pentru producția de energie electrică din surse solare și eoliene. 
Intensitatea ajutorului de stat maxim acordat este de 100% din costurile eligibile, cu încadrarea în următoarele plafoane maxime: 

§  1.300.000 Euro/MW pentru energia eoliană; 
§    750.000 Euro/MW pentru energia solară. 

Plafoanele menționate mai sus includ și componenta de stocare, aceasta având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat 
solicitat. 
Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi, conform prevederilor Regulamentului, 15 milioan
e EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții, echivalent în lei la cursul mediu de schimb de 4,98 lei/euro[1]. 

m) S-a redeschis programul de impaduriri 

2.1. Categorii de beneficiari. Criterii privind eligibilitatea solicitanţilor 

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora. 



- În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile administrative teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, 
municipii) și alte persoane juridice de drept public,precum și formele asociative ale acestora. 

- În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice,persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele 
asociative ale acestora. 

Criterii privind eligibilitatea terenurilor 

Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii de teren agricol şi/sau neagricol eligibil pentru împădurire. În cadrul schemei de ajutor de stat, 
termenii de teren agricol şi teren neagricol sunt definiţi după cum urmează: 

Terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti 
permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 

Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată), iar pentru acest 
teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante. 

Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile 
fizice identificate în LPIS - Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, culturi 
permanente și pajişti 

permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-
condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată). 

Verificarea respectării GAEC/SMR se face prin accesarea de către APIA a informaţiilor din baza de date IACS certificând, printre altele: 
suprafaţa parcelelor, respectarea sau nu a GAEC/SMR,categoria de folosinţă agricolă a terenului (arabil, culturi permanente si pajişti 
permanente). 

Categoria terenului propus pentru împădurire (agricol/neagricol) – conform cerințelor schemei de ajutor de stat se stabilește în IPA Online, 
anterior întocmirii proiectului tehnic de împădurire, la emiterea Notei de constatare (Anexa 4); se efectuează următoarele verificări: 



- categoria terenului (categoriile de folosinţă teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente); 

și 

- situația terenului privind declararea în ultimele două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată , respectiv campaniile 2015 și 
2016; 

- respectarea standardelor de ecocondiționalitate pentru întreaga exploatație agricolă în ultimele două campanii integrale de primire a cererilor 
unice de plată , respectiv campaniile 2015 și 2016. 

De asemenea, terenurile agricole şi neagricole definite mai sus propuse pentru împădurire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

• să fie în proprietatea solicitantului sau să fie la dispoziţia acestuia, pe toată perioada de implementare a angajamentului (A se vedea Cap.4. 
Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin); documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului (contracte de arendă, de 
concesiune etc. conform art.5 din Ordinul MADR 619/2015) vor avea ca obiect/destinație a terenului crearea de suprafețe împădurite/suprafețe 
împădurite și vor fi încheiate pentru o perioadă de cel puțin 14 ani avându-se în vedere respectarea perioadei de implementare a 
angajamentului; perioada de implementare a angajamentului începe la data semnării acestuia de către beneficiar şi se finalizează la data de 31 
decembrie a anului 12 de angajament aferent ultimeiunități amenajistice (u.a.) împădurite.. 

• Cu toate acestea, la momentul depunerii cererii de sprijin la APIA, potențialii beneficiari pot prezenta documente doveditoare ale dreptului de 
utilizare a terenului cu alt/altă obiect/destinație a terenului decât crearea de suprafețe împădurite/suprafețe împădurite și care să fie valabile la 

data depunerii cererii de sprijin; ulterior, la semnarea și depunerea angajamentului, 

beneficiarii schemei de ajutor de stat vor prezenta documentele doveditoare ale dreptului de 

utilizare a terenului încheiate pentru o perioadă de cel puțin 14 ani și având ca obiect/destinație a terenului crearea de suprafețe 
împădurite/suprafețe împădurite. 

  
  



Tabelul 1. Nivelul costurilor standard pentru lucrările de mpădurire:         
EUR/ha Terenuri agricole Terenuri neagricole 

Câmpie                            Deal                              Munte Câmpie Deal Munte 
  Prima 1 (rândul 1+rândul 2+rândul 3)     
1 
  

Proiect tehnic Cost 
elaborare 
proiect 
(Conform 
formulei 1) 

Cost 
elaborare 
proiect 
(Conform 
formulei 1) 

Cost 
elaborare 
proiect 
(Conform 
formulei 1) 

Cost 
elaborare 
proiect 
(Conform 
formulei 1) 

Cost 
elaborare 
proiect 
(Conform 
formulei 1) 

Cost 
elaborare 
proiect 
(Conform 
formulei 1) 

2 Înfiinţare 3994 2528 2619 4393 2639 2730 
3 

  

Împrejmuire 2081 2081 2081 2081 2081 2081 

  Prima 2 (rândul 4...9* + rândul 10...11* + rândul 12*) 
* în funcţie de anul de aplicare §i de solicitarea beneficiarului 

    

  
5 6 
7 8 
9 
10 
11 
12 

Lucrări de întreţinere (maximum 6 ani) 

4 Întreţinere anul 1 1138 1443 487 1138 1443 487 
5 Întreţinere anul 2 2423 1923 1295 2423 1923 1295 
6 Întreţinere anul 3 1671 1438 1198 1671 1438 1198 
7 Întreţinere anul 4 899 834 109 899 834 109 
8 

  

Întreţinere anul 5 632 465 109 632 465 109 

9 Întreţinere anul 6 632 465 55 632 465 55 
  

  

Lucrări de îngrijire (2 ani) 

10 Îngrijire 1 191 191 191 191 191 191 
  Îngrijire 2 157 157 262 157 157 262 



11 
  

  

Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani) 

12 

  

Marja netă standard 190 190 190 - - - 

  

Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de împădurire este calculat în baza formulei 1: 

Cost elaborare proiect tehnic de împădurire = VB + n*VM*2% 

în care: 

VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafaţa 

minimă admisă – 590 (euro) 

n (ha) - suprafaţa totală solicitată a fi împădurită în baza prezentei scheme 

VM (euro) - costul mediu naţional de împădurire a unui hectar de teren agricol şi neagricol 

(aferent lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor – 8.889 (euro) 

Nota  cine nu doreste asemenea informatii , rog a fi anuntat pentru a fi scos din baza de date 

Rog sa ma contactati pe email  macroconsult_office@yahoo.com 

Tel 0744384321 



Col®ing Balici Mihai 

Bucuresti  
 


