


TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII 
DESPRE PROGRAMUL DIGITALIZAREA 

IMM-urilor



OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE PENTRU FIRMELE DIN 
ROMÂNIA

PNRR

29,2 mld. EURO

Politica de Coeziune

43,5 mld. EURO

InvestEU

Politica Agricolă Comună

21 mld. EURO

Fondul de Modernizare

≈13 mld. EURO

Granturi din Bugetul de 

Stat

Scheme de

Garantare



Inovare Competivitate
Economie

circulară

Eficiență

energetică

Întreprinderi

sociale

Energie

regenerabilă

Transfer 

tehnologic
Digitalizare



Ce este programul
DIGITALIZAREA IMM-urilor?

➢ Instrument de grant din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

➢ Target: IMM-uri nonIT pentru adoptarea tehnologiilor digitale de bază

➢ Granturi nerambursabile de până la 100.000 de euro/companie

➢ Coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

➢ Investiția finalizată până la 30 iunie 2025



Cine poate aplica la programul 
DIGITALIZAREA IMM-urilor?

➢ Întreprinderile mici, mijlocii sau microîntreprinderi înființate cel târziu la data de 31.12.2021

➢ Sediul social în România

➢ Nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022

➢ Profit din exploatare în anul 2021

➢ Cofinanțare de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile

➢ Nu intră în categoria de întreprinderi aflate în dificultate

➢ Nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară sau suspendare temporară a activității

➢ Nu au legătură cu industria de tutun și nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare



DESPRE INDICATORII DESI



La finalul implementării proiectului, companiile 
trebuie să atingă minim 6 dintre criteriile de 
intensitate digitală, conform Indicelui Economiei 
și Societății Digitale (DESI):



1. Peste 50% din angajați folosesc computere cu acces la internet

2. Software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale 
comerciale

3. Cel puțin o rețea de socializare

4. CRM

5. IoT

6. Servicii cloud computing – Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca 
serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS))



7. Tehnologie AI

8. Vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări

9. Viteză maximă de download de cel puțin 30 Mb/s

10. Servicii de cloud computing utilizate pe internet

11. Vânzările on-line reprezintă mai mult de 1% din cifra de afaceri totală
și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din 
vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului)

12. Două sau mai multe platforme online de socializare



CARE SUNT ETAPELE 

PRINCIPALE PENTRU A OBȚINE 

O FINANȚARE?



1. Informarea cu privire

la sursele de finanțare

2. Pregătirea și depunerea

aplicației/cererii de finanțare

3. Evaluarea aplicației/cererii de 

finanțare și semnarea

contractului de finanțare

4. Implementarea

efectivă a 

proiectului

5. Raportarea activităților realizate

în cadrul proiectului



CARE ESTE PERIOADA

DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

PENTRU 

DIGITALIZAREA 

IMM-URILOR?



Proiectele pentru finanțare se transmit online prin 
intermediul platformei de fonduri PNRR doar în 
perioada 15.02.2023 – 18.04.2023, ora 24:00.

Platforma poate fi accesată la următorul link:
https://proiecte.pnrr.gov.ro



➢ 20.000 de euro și 30.000 de euro pentru 
microîntreprindere (sub 9 angajați);

➢ 20.000 de euro și 50.000 de euro pentru întreprindere 
mică (între 10 și 49 de angajați);

➢ 20.000 de euro și 100.000 de euro pentru întreprindere 
mijlocie (între 50 și 249 de angajați).

Valoarea grantului



hardware TIC

echipamente pentru automatizări și robotică destinate 
fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale

dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/ 
licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip 
RPA (Robotic Process Automation)

tehnologii blockchain

Cheltuieli eligibile



sisteme de inteligență artificială, machine learning, 
augmented reality, virtual reality

website de prezentare

servicii de tip cloud și IoT

formarea personalului cu ajutorul echipamentelor IT

consiliere și analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de 
care au nevoie IMM-urile

Cheltuieli eligibile



ÎN DOAR 10 MINUTE 

CHATBOTUL ADA ÎȚI 

SPUNE CE PROGRAME DE 

FINANȚARE POȚI ACCESA
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