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Către: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro  

Referitor la:  

1. GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENEAFERENTE 

PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE 

PROIECTE: INSTRUMENT DE GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE 

CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE 

2. Observații ale AMCOR în contextul consultării publice privind COMPONENTA C9. SUPORT 

PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, INVESTIȚIA I3. 

SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT, MĂSURA 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII IMM-URILOR 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

Vă transmitem o listă de solicitări de clarificare cu privire la GHIDUL SPECIFIC - CONDIȚII DE 

ACCESARE A FONDURILOR EUROPENEAFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE: INSTRUMENT DE GRANT DE PÂNĂ LA 

100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINITE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA 

TEHNOLOGIILOR DIGITALE, precum și o serie de Observații ale AMCOR în contextul consultării 

publice privind COMPONENTA C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, 

DEZVOLTARE ȘI INOVARE, INVESTIȚIA I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL 

PRIVAT, MĂSURA 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL 

DIGITALIZĂRII IMM-URILOR: 

Ref 

 

Neclarități Grid FM producție Pagina din 

Ghid/Schema 

Soluții propuse 

1 b) Evoluția profitului operațional: este 

indicatorul care măsoară tendința pe care 

o înregistrează profitul operațional de-a 

lungul unei perioade de timp, ca indicator 

de rentabilitate pentru activitatea curentă. 

Dacă evoluția profitului operațional este 

negativă (descrescătoare) atunci 

activitatea operațională a companiei 

poate fi nerentabilă. Dacă evoluția 

profitului operațional este pozitivă atunci 

activitatea companiei este în general 

rentabilă și perspectiva de dezvoltare pe 

termen lung este una sustenabilă. 

28 Având în vedere că lansarea 

apelulului este preconizată pentru 

luna decembrie cu depunere a 

cererilor de finanțare în anul 2023 

solicităm modificarea datelor 

absolute din formula de calcul astfel:  

∆𝜋𝑜𝑝 =
𝜋𝑜𝑝𝑛 − 𝜋𝑜𝑝𝑛−1

𝜋𝑜𝑝𝑛−1
[%] 

unde n este anul anterior cererii de 

finanțare 

 

2 a) Rata activelor de digitalizare și 

inovare deținute de companie: este 

indicatorul care urmărește alocarea de 

29 Pentru acest criteriu modalitatea 

actuală de acordare a punctajului 

(proporțional cu valoarea ratei 
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fonduri de către solicitanți pentru 

achiziția de active destinate digitalizării 

și inovării iar din perspectiva apelului de 

proiecte urmărește să faciliteze accesul la 

fonduri externe nerambursabile pentru 

acele categorii de solicitanți pentru care 

gradul de digitalizare și inovare este 

destul de scăzut. 

 

activelor de digitalizare) favorizează 

categoriile de solicitanți pentru care 

gradul de digitalizare și inovare este 

destul de ridicat. 

Conform descrierii criteriului „din 

perspectiva apelului de proiecte 

urmărește să faciliteze accesul la 

fonduri externe nerambursabile 

pentru acele categorii de solicitanți 

pentru care gradul de digitalizare și 

inovare este destul de scăzut”. 

În consecință solicităm modificarea 

modului de acordare a punctajului 

astfel: pentru rata activelor de 

digitalizare și inovare cu valori 

cuprinse între 𝑅𝐴𝐷 ∈ [0% − 10%] 
punctajul se acordă invers 

proporțional cu valoarea ratei 

activelor de digitalizare.  

3 Utilizarea de rețele sociale 

(întreprinderile care folosesc rețelele sunt 

considerate cele care au un profil de 

utilizator, un cont sau o licență de 

utilizator în funcție de cerințele și tipul de 

social media; întreprinderile care plătesc 

exclusiv pentru postarea de reclame 

(anunțuri banner) fie direct către 

proprietarul rețelei sociale (de exemplu, 

Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin 

intermediul întreprinderilor care oferă 

servicii online pentru postarea automată 

a mesajelor publicitare pe rețelele sociale 

(de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse 

pentru acest criteriu); 

 

14 Propunem ca rețea de socializare și 

LinkedIn 

ALTE SUGESTII ȘI NECLARITĂȚI ASUPRA Ghidului aflat în consultare publică PNRR 

Componenta C9. Investiția I3. Măsura 1. Digitalizarea IMM-urilor (apel 1) 

1. În legătură cu criteriul de eligibilitate conform căruia ”întreprinderile pentru care se constată că 

au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator 

de la ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN” 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 

6312, 6399, 7211 și 7219, semnalăm faptul că o companie poate avea unul/ai multe din aceste 

coduri CAEN autorizate în anul fiscal 2021, însă nu a desfășurat efectiv activitate pe ele.  

De aceea, propunem ca în acest caz, pentru solicitanții care au avut unul/mai multe coduri CAEN 

autorizate pe firmă și sunt excluse de la finanțare pe acest apel, dar care nu au desfășurat activitate 

economică în cadrul lor, să fie eligibile pentru a aplica în cadrul apelului de finanțare în baza unei 

Declarații pe proprie răspundere din partea unui expert contabil și eventual din partea reprezentantului 

legal cum că întreprinderea nu a desfășurat activitățile economice respective. 

2. Anexarea la Planul de afaceri a unui Proiect IT e obligatorie, având în vedere că există cazuri în 

care achiziția de simple echipamente IT hardware și software nu necesită elaborarea unei 

documentații tehnice de către o firmă specializată?  
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3. Care este conținutul orientativ al unui Proiect IT? Propunem să se publice o anexă cu necesarul 

informațiilor considerate de finanțator relevante pentru evaluarea proiectului/Planului de afaceri. 

4. Care este considerat ”momentul finalizării proiectului” – depunerea Cererii finale sau efectuarea 

ultimei plăți de către minister? 

5. În cazul în care unele dintre Criteriile de intensitate digitală există deja implementate în cadrul 

companiei la momentul depunerii proiectului, acestea se pot considera, respectiv asuma de către 

solicitant în cuantumul celor minim 6 criterii obligatorii sau trebuie să aleagă alte 6 criterii pe 

care să le atingă în timpul implementării proiectului? 

6. La Criteriile de intensitate digitală, dacă compania solicitantă deține spre ex. o conexiune de 

internet la linie fixă de 100Mb/s (deci de peste 30Mb/s), iar în timpul implementării va ajunge 

la 1000Mb/s, se consideră îndeplinit criteriul iii. ? 

7. Care este diferența dintre Criteriile de intensitate digitală iv. și xi., respectiv dintre ”vânzările 

on-line” și ”vânzări prin comerț electronic”:  

 

”iv. întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și 

vânzările web către B2C mai mult de 10% din vânzările web; (....) 

 

xi. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii 

prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode 

special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu 

include comenzile scrise prin e-mail)”? 

8. Care este diferența dintre Criteriile de intensitate digitală vi. și xii., respectiv dintre ”utilizarea 

de rețele sociale” și ”utilizarea a două sau mai multe rețele sociale”? 

9. Care sunt modalitățile și documentele prin care se dovedește la finalul implementării proiectului 

îndeplinirea celor minim 6 criterii obligatorii de intensitate digitală, cu excepția furnizării 

raportului auditorului în IT? 

10. Nu reiese clar de la pag. 15 a ghidului la ce moment codul CAEN pt. care se solicită finanțare 

trebuie să fie autorizat la locația/locațiile de implementare. Rugăm reformulare. 

11. Având în vedere că la cap. 5. Criterii de eligibilitate, se precizează faptul că ”criteriile de 

eligibilitate trebuie respectate de solicitant, la momentul depunerii proiectului, contractării, 

implementării, precum și pe perioada derulării contractului de finanțare, în condițiile stipulate 

de acesta”, considerăm că nu ar trebui ca beneficiarul să-și mențină obligatoriu categoria de 

încadrare în categoria IMM cu care aplică decât până la momentul semnării contractului de 

finanțare. În caz contrar, urmare a digitalizării întreprinderii, îi sunt limitate posibilitățile de 

dezvoltare (spre ex. trecerea de la microîntreprindere la întreprindere mică). 

12. Considerăm că toate cheltuielile cu pregătirea proiectului ar trebui să fie eligibile înainte de 

semnarea contractului de finanțare (inclusiv serviciile de consultanță pt. scrierea proiectului, nu 

numai cheltuielile cu consultanța IT). 

13. Propunem ca, cheltuielile cu achiziționarea unui website să fie eligibile chiar dacă solicitantul 

deține unul la momentul depunerii proiectului, în contextul în care din Proiectul IT rezultă 

necesitatea unui nou website și/sau în cazul în care întreprinderea desfășoară mai multe domenii 

de activitate. 

14. Cheltuielile cu reconfigurarea și dezvoltarea unui website existent sunt eligibile? 

15. Având în vedere că la cap. 5.3 Eligibilitatea cheltuielilor, alin (2) se stabilește că cheltuielile sunt 

eligibile dacă ”sunt angajate în perioada de implementare/eligibilitate a proiectului”, însă la alin 

(3) sunt stipulate anumite cheltuieli eligibile și în perioada de durabilitate, deci înafara perioadei 

de implementare, vă rog clarificați acest aspect: plățile pentru anumite servicii trebuie efectuate 

în perioada de implementare a proiectului fără a fi prestate integral, deci fără a fi finalizată 

activitatea? 

16. Plata abonamentelor la diverse aplicații reprezintă cheltuieli eligibile? 
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17. Cheltuielile cu achiziționarea unor senzori de presiune, temperatură etc. care se atașează la 

echipamentele de lucru direct productive ale solicitantului/beneficiarului sunt eligibile în cadrul 

categoriei de cheltuieli cu echipamente pentru automatizări integrate cu soluții digitale și alte 

dispozitive? 

18. La cap. 8. Implementarea proiectului, monitorizarea și controlul, la ce se referă paragraful: 

”Beneficiarii au obligația să demonstreze în toate etapele de implementare a proiectului, precum 

și pe durata întregului ciclu de viață a investiției, modul în care sunt respectate obiectivelor 

asumate cu privire la indicatorii din domeniul climei (calculate pe baza coeficientul de 100%, 

40% sau 0% - după caz, aferent sprijinului) și din domeniul digital (calculate pe baza coeficientul 

de 100%, 40% sau 0% - după caz, aferent sprijinului), pentru proiectele care vizează îndeplinirea 

acestor indicatori conform ANEXEI VI și ANEXEI VII din REGULAMENTUL (UE) 2021/241 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire 

a Mecanismului de redresare și reziliență”? 

19. Referitor la respectarea principiului DNSH, la momentul depunerii proiectului, este suficientă 

numai depunerea Declarației DNSH asumate de reprezentantul legal al solicitantului sau trebuie 

justificate și/sau dovedite cerințele din DNSH pentru echipamentelor hardware TIC din cadrul 

proiectului din prisma producătorului/distribuitorului și/sau sunt necesare anumite 

standarde/State of the art/Certificat verde? 

SUGESTII ȘI NECLARITĂȚI ASUPRA CRITERIILOR DE PUNCTARE ȘI SELECȚIE 

1. Calculul punctajelor se realizează la nivel de zecimale, având în vedere că formulele de calcul 

prevăd și zecimale (1% = 0,75 p, 1% = 1,5 p)?  

2. În legătură cu acest aspect, dacă rezultă o valoare procentuală cu zecimale - 10,11% spre 

exemplu, rezultatul este 10% și se aplică formula de calcul procentuală sau considerăm 10,11% 

și se aplică formula de calcul procentuală? Rugăm clarificare, având în vedere că totalul 

punctelor poate fi diferit. 

3. În cazul criteriului de punctaj I.a) Rentabilitatea activității operaționale, daca rezultatul la Rop = 

20%, se aplică formula prin care 1% = 0,75p sau se acorda din start 15 p, având în vedere că se 

menționează că în cazul în care Rop aparține intervalului ”0%-20%” se aplică formula de calcul  

1% = 0,75 p, dar în același timp, dacă este mai mare sau egal cu 20% ”se acordă un punctaj 

maxim egal cu 15 puncte pentru anul 2021”? Rugăm clarificarea intervalului pentru situația 

aplicării formulei de calcul. 

4. Aceeași situație se regăsește și la criteriul de punctaj I.b) Evoluția profitului operațional, unde 

pentru un rezultat de 15%, fie se aplică formula de calcul cu 1% = 1p pentru că ne situăm în 

intervalul 0%-15%, fie se acordă din start punctajul maxim de 15 p pentru că valoarea evoluției 

profitului operaționale este mai mare sau egală cu 15%? Rugăm clarificarea intervalului pentru 

situația aplicării formulei de calcul. 

5. În cazul criteriului de punctaj II.a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie, 

conform ghidului, ”Adi – reprezintă soldul activelor de digitalizare și inovare deținute de 

solicitant potrivit situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în anul 2021, respectiv 

soldul contului 208 și 205 cu ajutorul căruia se ține evidența activelor informatice deținute de 

solicitanți”.  

 

Atragem atenția faptul că soldul contului 208 și 205 se regăsesc în balanța de verificare din decembrie 

2021. De asemenea, atragem atenția asupra faptului că soldul contului 208 și 205 conține și amortizările, 

în timp ce At, care ”reprezintă soldul activelor totale deținute de solicitant pe baza situațiilor financiare 

depuse la Ministerul Finanțelor pe anul 2021”, nu conține și amortizările.  

 

Pentru ca formula de calcul a criteriului să fie concludentă și să existe un calcul cu două valori 

echivalente, sugerăm ca Adi să fie preluat din situațiile financiare de la linia Imobilizări necorporale. 
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6. Tot în cazul criteriului de punctaj II.a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de 

companie, conform ghidului se urmărește ”să faciliteze accesul la fonduri externe nerambursaile 

pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de 

scăzut”. Aplicând însă rezultatului procentual formula de calcul unde 1%=2p, pentru un 

solicitant care are un rezultat sub 1%, punctajul este 0 pct, ceea ce contravine scopului enunțat 

anterior. Iar pentru un solicitant care are un rezultat de 1,13% spre exemplu, care este punctajul 

aferent în acest caz?  

Practic, semnalăm că punctajul maxim ar putea fi luat de solicitanții cu Rad = 10,01%, iar cei mai 

nedigitalizați sau puțin digitalizați, iar 0p sau un punctaj mic. 

7. În cazul criteriului de punctaj II.a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie, 

daca obținem un rezultat Rad = 10%, se aplică formula de calcul 1% = 2p sau se acorda din start 

20 p, având în vedere că se menționează că în cazul în care Rad din intervalul ”0%-10%” se 

aplică formula 1% = 0,2 p, dar în același timp că pentru o valoare ”mai mare sau egal cu 10% 

”se acordă un punctaj maxim egal cu 20 puncte”? Rugăm clarificarea intervalului pentru situația 

aplicării formulei de calcul. 

8. Aceeași situație se regăsește și la criteriul de punctaj II.b) Impactul proiectului de digitalizare 

asupra activității operaționale a companiei, unde pentru un rezultat obținut de 20%, se aplică 

formula de calcul cu 1% = 1p pentru că ne sutăm în intervalul 0%-20% sau se acordă din start 

punctajul maxim de 20 p pentru că valoarea este mai mare sau egală cu 20%? Rugăm clarificarea 

intervalului pentru situația aplicării formulei de calcul. 

9. Aceeași situație se regăsește și la criteriul de punctaj II.c) Impactul proiectului de digitalizare 

asupra rentabilității activității companiei, unde pentru un rezultat de 10%, se aplică formula de 

calcul cu 1% = 1,5p pentru că ne situăm în intervalul 0%-10% sau se acordă din start punctajul 

maxim de 15 p pentru că valoarea este mai mare sau egală cu 10%? Rugăm clarificarea 

intervalului pentru situația aplicării formulei de calcul. 

10. La criteriile de punctaj și selecție, apartenența la soldul balanței comerciale la ce an se referă? 

Ultimul disponibil publicat de INS este cel din anul 2019, care nu este relevant în contextul 

criteriilor de punctaj care vizează anul 2020, 2021 și anul 3 de durabilitate. 

11. La criteriile de punctaj și selecție, ce secțiune/diviziune/clase/coduri CAEN sunt considerate 

pentru punctaj la categoria ”servicii adresate populației”? Rugăm publicarea unui liste/anexe cu 

codurile CAEN punctate pentru fiecare domeniu de activitate considerate prioritare la nivel 

național. 

 

În speranța unei soluționări favorabile a aspectelor prezentate, vă asigurăm de întreaga noastră considerație 

și vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru discuții cu privire la subiectele abordate în cadrul acestei scrisori.   

 

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene AMCOR  
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