
www. laraconsult ing .ro

CATALOGUL 
SOLUŢIILOR DE FINANŢARE 

,2020 - 2023

CONSULTANŢI
CU EXPERIENŢĂ DE

16 ANI

https://laraconsulting.ro/


www. laraconsult ing .ro

CUPRINS

1

2

3

4

Investiţii mari pentru Întreprinderi MARI si IMM
valoarea investiţiei începând cu 1.000.000 euro

Investiţii mari regionale pentru IMM 
AFN cuprins între 1.500.000 euro şi 6.000.000 euro

Investiţii mici pentru IMM în contextul COVID-19
AFN cuprins între 50.000 euro şi 200.000 euro 

Investiţii mari în digitalizarea IMM
AFN cuprins între 1.000.000 euro şi 5.200.000 euro 

Investiţii mici în digitalizarea IMM
AFN cuprins între 30.000 euro şi 100.000 euro
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Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 
pentru instituirea unor scheme de ajutor de 

stat având ca obiectiv stimularea 
investiţiilor cu impact major în economie, cu 

modificările și completările ulterioare

min.  1.000.000 €
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI

Investiţii mari pentru 
Întreprinderi MARI 

şi IMM
2020 - 2023

Apel Naţional

Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea 
totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională 

aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea.
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Fişa apelului Hotărârea Guvernului 807/2014

min.  1.000.000 €
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI

Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi
valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea
regională aferente investiţiei pentru care se
solicită finanţarea.

LOCUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 
TOATE REGIUNILE ROMÂNIEI inclusiv regiunea Bucuresti – Ilfov.

ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE: 
▪ Construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii, sau chiria 

construcţiilor aferente investiţiei iniţiale înregistrate pe perioada realizării planului de 
investiţii

▪ Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi, cu conditia sa fie mijloace fixe
▪ Active necorporale (brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală) 

Apel Naţional

Condiţii de eligibilitate şi favorabilitate
50%

IMM-uri şi întreprinderi mari din Nord-
Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, 
Sud-Vest Oltenia şi Centru
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN) de 50%
CONTRIBUŢIE PROPRIE (CP) de 50% 

❑ Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate
❑ IMM-uri sau întreprinderi MARI
❑ 1 singur cod CAEN eligibil, pentru 1 proiect
❑ Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat: 

✓ au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat
✓ au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat

❑ Suplimentar pentru întreprinderile nou-înfiinţate:
✓ au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei
✓ nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord

pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită
finanţare.

❑ Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială
realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.

❑ Una dintre condiţiile care trebuie respectate de toate companiile ce primesc acordul de
finanţare este că echivalentul sumei primite că grant să fie plătit către stat ca taxe şi
impozite pe salarii, profit ori la bugetul local în termen de 5 ani.

Documentaţia apelului este în perioada de lansare a Ghidului Solicitantului aplicabil 2020.

35%
IMM-uri şi întreprinderi mari din Vest şi
Ilfov
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN) de 35%
CONTRIBUŢIE PROPRIE (CP) de 65% 

10%
IMM-uri şi întreprinderi mari din Bucureşti
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN) de 10%
CONTRIBUŢIE PROPRIE (CP) de 90% 
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Programul Operaţional Regional 
2014-2020 

min.  1.500.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

max. 6.000.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

Investiţii mari 
regionale pentru 

IMM
2020 - 2023

Apel Naţional Investiţii MARI 
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Perioada de depunere a proiectelor: 

30.10.2020, ora 12:00 – 30.11.2020, ora 12:00
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Fişa apelului POR 2.2. Investiţii MARI pentru IMM-uri

min.  1.500.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

max. 6.000.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

LOCUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 
TOATE REGIUNILE ROMÂNIEI cu excepţia Bucuresti-Ilfov
MEDIUL URBAN pentru IMM-uri (Întreprinderi mici si mijlocii)
MEDIUL RURAL pentru întreprinderi mijlocii (Întreprinderi cu 50 până la 249 de angajaţi)

ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE: 
CONSTRUIREA, EXTINDEREA, MODERNIZAREA SPAȚIILOR DE PRODUCȚIE/SERVICII 
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ, MOBILIER & BIROTICĂ + DOTARE SOFT
SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Apel Naţional

Condiţii de eligibilitate70%

60%

Întreprinderi mici
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN) de 70%
CONTRIBUŢIE PROPRIE (CP) de 30% 
EXCEPŢIE: INTREPRINDERI DIN REGIUNEA VEST
AFN de 55% si CP de 45% 

Întreprinderi mijlocii
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN) de 60%
CONTRIBUŢIE PROPRIE (CP) de 40%
EXCEPŢIE: INTREPRINDERI DIN REGIUNEA VEST 
AFN 45% de CP de 55% 

❑ Minim 1 an fiscal integral de activitate

❑ Profit din exploatare > 0, la finalul anului 2019

❑ 1 singur cod CAEN eligibil, pentru 1 proiect – conform 
Listei codurilor CAEN ce pot primi finantare (vezi pag. 4)

❑ Detinerea statutului de intreprindere mica – intre 10 si
49 de angajati, inclusiv, ca numar mediu anual *

❑ Detinerea statutului de intreprindere mijlocie – intre 50 
si 249 de angajati, inclusiv, ca numar mediu anual *

* in mod cumulativ, se iau in considerare atat angajatii societatii aplicante, 
cat si ai altor societati cu care aceasta detine relatii si formeaza un grup de 

companii, daca este cazul

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ / PROIECT
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN) de 100%
prin ajutor de minimis

+100%
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OUG 130 / 2020 Sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, aferente 

Programului Operațional Competitivitate 
2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19 

Granturi pentru investiţii productive 

min.  50.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

max. 200.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

Investiţii mici pentru 
IMM în contextul 

COVID-19

2020 - 2023
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Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor, în contextul crizei COVID-19

min.  50.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

max. 200.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

LOCUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 
TOATE judeţele ROMÂNIEI (regiuni mai puţin dezvoltate) + regiunea Bucureşti-Ilfov.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE: 
▪ Extinderea capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru extinderea capacităţilor de 

prestări servicii;
▪ Realizarea de unităţi noi ale capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru realizarea 

unor unităţi noi de prestare servicii;
▪ Reabilitarea/modernizarea unităţilor de producţie existente, precum şi pentru reabilitarea / 

modernizarea unor unităţi noi de prestare servicii.

Condiţii de eligibilitate şi favorabilitate

85%

70%

Beneficiari din regiunile mai puțin dezvoltate: 
Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, 
Vest, Sud-Vest Oltenia şi Centru
• AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN) de 85%
• CONTRIBUŢIE PROPRIE (CP) de 15%

Beneficiari din regiunea București-Ilfov
• AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN) de 70%
• CONTRIBUŢIE PROPRIE (CP) de 30% 

✓ Beneficiar = Întreprinderi mici și mijlocii (IMM) /
microîntreprinderi

✓ Minim 1 an de activitate;

✓ Profit din exploatare > 0, la finalul anului 2019 sau 2018

✓ Beneficiarul va asigura cu fonduri proprii continuitatea
activităţii finanţate, minim trei ani după expirarea duratei de
implementare a proiectului, in care:

✓ In primii doi ani: realizează minim 50% din valoarea
veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri.

✓ In cel de-al treilea an: realizeaza restul veniturilor
planificate în cadrul planului de afaceri.
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min.  1.000.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

max. 5.200.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

Investiţii mari 
în digitalizarea 

IMM
2020 - 2023

Apel Naţional

Programul Național de digitalizare a 
IMM-urilor finanţat din Programul 
Operaţional Competitivitate 2014-

2020 - Apel 2.2.1.
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Fişa apelului POC 2.2.1 pentru IMM-uri

min.  1.000.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

max. 5.200.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

LOCUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 
TOATE REGIUNILE ROMÂNIEI inclusiv regiunea Bucureşti-Ilfov şi zona ITI Delta Dunării

ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE: 
Dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative prin:
▪ Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale;
▪ Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală;
▪ Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
▪ Investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale.

Apel Naţional

Domenii proiecte:20%
80%

100%

Întreprinderi / Consorţii TIC cu 1 - 249 de angajaţi
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN) de 20% - 80%, in 
functie de marimea IMM si locul de implementare – pentru 
detalii, vezi FISA DE INTENSITATE A AJUTORULUI (urmatoarele  2 
pagini) 

Ajutor de MINIMIS / proiect 
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL de MINIMIS (AFN 
MINIMIS) de 100%
CONTRIBUŢIE PROPRIE (CP) de 0%
Ajutorul de MINIMIS nu va depasi 20% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiect.

Produse/ servicii/ aplicaţii inovative care susţin
activitatea internă a solicitantului cât şi cele realizate
pentru alte entităţi, într-unul din domeniile:
✓ IoT, smart city / smart village
✓ Cyber security
✓ Big data
✓ Inteligenta artificiala
✓ Tranzactii electronice 
✓ e-guvernare - Digitizarea administratiei publice
✓ e-sanante
✓ Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială

Documentaţia programului este în prezent în consultare publică, iar condiţiile din prezentul document mai pot suferi modificări.

–

9 luni (max. 12 luni)
DURATA DE IMPLEMENTARE
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Fişa de intensitate a ajutorului POC 2.2.1 

Ajutoarele regionale pentru investiții
Cheltuieli eligibile în funcție de tipul de 
ajutor de stat prevăzut în Regulamentul 

CE nr. 651/2014

Intensitatea maximă a ajutorului
% din cheltuieli eligibile

Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM
Perioada de acordare a ajutorului 

01/01/2018 - 31/12/2020

Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, 
Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia

Micro și Mici 70 %

Mijlocii 60 %

Regiunea Vest și Jud. Ilfov
Micro și Mici 55 %

Mijlocii 45 %

București
Micro și Mici 30 %

Mijlocii 20 %
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Fişa de intensitate a ajutorului POC 2.2.1 

Ajutoarele pentru inovare destinate 
IMM-urilor

50%**

Ajutoarele pentru inovarea de proces 
și organizațională

50%

Ajutor de minimis
100%, maxim 200.000 euro per proiect în condițiile schemei de ajutor de minimis și 

nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și 
dezvoltare – dacă partea din proiect care 

beneficiază de ajutor se încadrează în 
cercetare industrială sau dezvoltare 

experimentală

Microîntreprinderi și întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii

Dezvoltare experimentală
45% 35%

60% * 50% *
Cercetare industrială

70% 60%
80% * 75% *

* În cazul ajutoarelor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, la intensitățile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală, poate fi
adăugată o primă de 15 puncte procentuale până la intensitatea maximă a ajutorului de 80% din cheltuielile eligibile, dacă este îndeplinită următoarea condiție:
(i )rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice
gratuite sau a surselor deschise.
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Programul Național de digitalizare a 
IMM-urilor finanţat din Programul 
Operaţional Competitivitate 2014-

2020 - Apel 2.2.2.

min.  30.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

max. 100.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

Investiţii mici 
în digitalizarea 

IMM
2020 - 2023

Apel Naţional
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Fişa apelului POC 2.2.2 pentru IMM-uri

min.  30.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

max. 100.000 €
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL 

LOCUL DE IMPLEMENTARE A 
PROIECTULUI: 
TOATE REGIUNILE ROMÂNIEI, 
inclusiv regiunea dezvoltată 
Bucureşti-Ilfov

ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE:
▪ Achiziția de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare,

configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse
elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin
proiect;

▪ Realizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
▪ Achiziția și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului,

configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente,
inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA;

▪ Achiziția unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
▪ Activități aferente achiziționării unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
▪ Activități aferente achiziționării soluției de semnătură electronică;
▪ Activități de trecere a arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil;
▪ Activități aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
▪ Activități aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
▪ Activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS;
▪ Activități aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire (cu

excepția pachetelor de reseller)
▪ Activități aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software

/ hosting / rețele.
▪ Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii

proiectului propus spre finanțare si/sau managementul proiectului (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare
implementării proiectului);

▪ Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și a personalului
care va asigura mentenanța;

▪ Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale
și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC.

Apel Naţional

Documentaţia programului este în prezent în consultare publică, iar condiţiile din prezentul document mai pot suferi modificări.

BENEFICIAR FINAL: 
Microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii din 
alte sectoare de activitate decât TIC

SCHEMA DE AJUTOR: de minimis 

Nu sunt publicate condiţii despre nivelul şi modul de cofinanţare privată a proiectelor.
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Analiza de Eligibilitate
Stabilirea fără dubii a eligibilităţii unui beneficiar şi 
a proiectului său constituie temelia pentru scrierea 

unui proiect impecabil din punct de vedere al 
evaluatorului.

Progresul Proiectului
Suntem parteneri de implementare alături de 

clienţii noştri şi contribuim cu soluţii punctuale 
pentru orice situaţie neprevăzută.

Contractarea
După depunerea unui proiect, însoţim potenţialul 
beneficiar până la încheierea contractului de 
finanţare. 

Durabilitatea investiţiei
Urmărim cu interes investiţiile realizate în trecut şi 
venim mereu cu noi propuneri de dezvoltare 
clienţilor doritori. 

Procedurile de Achizitii
Derulăm proceduri de achiziţii doar în spiritul şi 
litera legilor aplicabile, luând şi măsuri 
suplimentare pentru conformitate. 

Îndeplinirea Indicatorilor
Lucrăm cu proiecte realiste şi cumpătate astfel 

încât indicatorii acestora să nu reprezinte o 
povada pentru beneficiar, ci doar o consecinţă 

firească a proiectului

SCRIEREA ŞI DEPUNEREA 
PROIECTULUI 

IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI

MONITORIZAREA EXTINSĂ
A PROIECTULUI

1

2

3

SERVICII ŞI PROCESUL NOSTRU DE LUCRU
CONSULTANŢĂ PENTRU OBŢINEREA DE FONDURI NERAMBURSABILE ÎN MEDIUL PRIVAT
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STR. COLONEL COSTESCU 
GHEORGHE 3, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI, ROMÂNIA

CONTACT

+4 (0) 722 543 650

office@laraconsulting.ro

www.laraconsulting.ro

LAURA CIUHU 
Administrator

OLIVIA CĂTĂNICI 

+4 (0) 726 219 695

olivia@laraconsulting.ro

Director executiv
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