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Masura 4.1.1 INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE  - Sesiunea 2022 

Depunere proiecte  21 - 25 martie 2022 

Cuantumul finanţări 
 

- minimul acordat este de 50.000 euro iar maximul 1 milion euro. 
- maxim de 5 ori cifra de afaceri aferentă anului 2019 

      95% pentru Micro întreprinderi – Aport Beneficiar 5% 
      90% pentru Intreprinderi mici – Aport Beneficiar 10% 
      85% pentru Intreprinderi mijlocii – Aport Beneficiar 15% 
 

Beneficiari eligibili: Sunt eligibile spre finantare  IMM-urile din Romania care activeaza in unul 
din sectoarele: 

- Clasa C – Industria Prelucratoare (fara codurile 11 fabricare bauturi, 12 
fabricare tutun si 254 fabricarea armamentului si munitiei); 

- Clasa F – Constructii; 
- Clasa G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea 

autovehiculelor si  motocicletelor; 
- Clasa H – Transport si depozitare; 
- Clasa I – Hoteluri si restaurante; 
- Clasa M – Activitati profesionale, stiintifice si tehnice; 
- Clasa N – Activitati de servicii administrative si de activitati de servicii 

suport; 
- Clasa P– Invatamant; 
- Clasa Q – Sanatate si asistenta sociala; 
- Clasa R – Activitati de spectacole, culturale si recreative; 
- Clasa S – Alte activitati de servicii.  

 



 

 

 

Cheltuieli eligibile în cadrul programului: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cheltuieli pentru modernizarea spatiilor de productie/servicii in limita  

a maxim 50% din valoarea eligibila a  proiectului 

- Cheltuielile de consultanta dar in limita a maxim 10% din valoarea 

eligibila a proiectului 

- Dotari (utilaje, echipamente tehnologice) 
- Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport auto – clasa 2.3.2 

(electrice sau hibride) 

- Cheltuieli cu achizitionarea de Instalaţii/ echipamente specifice în 
scopul obţinerii unei economii de energie 

- Activele necorporale – brevete, licente , marci  etc, in limita a 20% din 
valoarea eligibila a proiectului 

- Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare in limita 

a 5.000 lei fara TVA 

 

Criterii de eligibilitate a solicitantului în 
vederea obţinerii finanţării: 
 
 
 
 
 

- Societatea este infiintata pana la data de 31.12.2018 
- Societatea nu se afla in stare de faliment sau lichidare 
- Cifra de afaceri obtinuta in anul 2020 este mai mica decat in anul 

2019, cu cel putin 5%; 
- Solicitantul  a obtinut profit operational in anul 2019 
- Solicitantul  nu a obtinut Fonduri Europene in ultimii 5 ani de zile, 

pentru aceleasi activitati; 
- Reprezentntul legal al solicitantului nu a fost condamnat in ultimii 3 

ani , nu a fost obiectul unei judecati de tip res-judicata pentru frauda si  
nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutata 

Perioada de implementare  - Durata de implementare a proiectelor este de 24 de luni fara a depasi 
data de 31.12.2023. 


