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Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 
 

Program si axa 
prioritara: 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, prin  Axa prioritară 2 - Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 
investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii 
de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru 
competitivitatea economică; Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea 
afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic. 

Buget 
• Valoarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor 

mici și mijlocii este de 150 milioane euro 

Obiectivele 
programului: 

• Cresterea competitivitatii IMM-urilor din Romania prin acordarea de sprijin financiar 
nerambursabil pentru digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 
8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii competitivității IMM și 
dinamizării sectorului TIC. 

Actiunile 
finantate: 

• Digitalizarea activităților IMM prin finanțarea investițiilor realizate acestea pentru 
dezvoltarea și/sau achiziționarea de produse TIC. 

Solicitanti 
eligibili: 

• IMM-uri, din alte sectoare de activitate decât TIC; 

• ADR-uri:  
- ADR Nord Est 
- ADR 2 Sud Est 
- ADR 3 Sud-Muntenia 
- ADR 4 Sud-Vest Oltenia 
- ADR 5 Vest 
- ADR 6 Nord-Vest 
- ADR 7 Centru 
- ADR București-Ilfov 

Cheltuieli 
eligibile: 

• Activități de digitalizare a IMM-urilor, altele decât cele care au ca obiect principal de 
activitate TIC, de tipul: 

- Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive 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; automatizarea echipamentelor industriale și a fluxurilor tehnologice, 

- Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului; 
- Activități aferente achiziționării licențelor software pentru server, licențelor necesare 

operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licențelor software antivirus 
precum şi pachetelor software tip office; 

- Activități aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei 
- 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 aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele 

cu dizabilități; 
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- Activități aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic; 
- Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru: 

o elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare 
o managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare 

implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea 
achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziție) 

- Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / 
achiziționate și cel 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. 

Perioada 
Implementare: 

până la  data de 31 decembrie 2023.  

Disclaimer 
Aceasta prezentare a fost realizata pe HOTĂRÂRII privind aprobarea Programului Național 
de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul 
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 - contine doar informatii generale si 
nu ar trebui utilizata ca baza pentru luarea unor decizii sau actiuni care ar putea afecta 
finantele sau afacerea companiei dvs in orice fel. Omega Consulting (o linie de servicii a 
Omega Trust) nu isi asuma nici o responsabilitate legala sau de alta natura pentru 
corectitudinea informatiilor, eventuale erori sau prejudicii care ar putea aparea ca urmare 
a analizei acestui document. Prezentarea a fost realizata in conformitate cu informatiile 
publice disponibile la momentul redactarii sale. Aceasta prezentare nu reflecta in niciun fel 
pozitia Guvernului Romaniei sau oricarei alte institutii publice. Singurul scop al acestui 
document este acela de a informa clientii si partenerii Omega Trust sau Omega Consulting. 

Omega Consulting I Your partners for securing non-reimbursable funding I A business service line of Omega TrustI  
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