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Anexă la Decizia ADR nr. 198/21.02.2023 

 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

 

 

 

METODOLOGIE 

  

Lansarea cererii de propuneri  

pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale” 

 

 

PNRR/2022  

COMPONENTA 7 Transformarea digitală 

Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului 

INVESTIȚIA I19. Scheme dedicate perfecționării / recalificării angajaților din firme  

 

 

 

Acest document reprezintă un îndrumar pentru cererea de granturi pentru sprijinirea IMM-

urilor, în formarea în domeniul competețelor digitale  aferentă, investiției I19. Scheme 

dedicate perfecționării / recalificării angajaților din firme   

 Acest document nu are valoare de act normativ și nu exonerează solicitanții de respectarea 

legislației în vigoare la nivel național și european 

 

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea solicitării de sprijin în cadrul 

apelului „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale” aferent 

PNRR/2022/Componenta 7 Transformarea digitală / INVESTIȚIA I19, să vă asiguraţi că aţi 

parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asigurați că aţi înţeles toate 

aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR. 
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CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE INVESTIȚIA 19. Scheme dedicate 

perfecționării / recalificării angajaților din firme  

1.1.Pilonul, componenta, obiectivul general 

 

Pilonul II Transformare digitală 

Componenta 7 Transformarea digitală  

Obiectiv: Intervenția are drept obiectiv să sprijine IMM-urile din România să își recalifice forța 

de muncă în domenii tehnice cheie (programare/coding, data analytics, cyber-security, 

computer-assisted design, additive manufacturing). Prin această intervenție se vizează atât 

creșterea competitivității forței de muncă, cât și a firmelor. 

Context 

Viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 (viziune pentru 

deceniul digital al UE) se articulează în jurul a patru puncte cardinale, denumite ”busolă 

pentru dimensiunea digitală”: Digitalizarea serviciilor publice, Competențe, Infrastructuri 

digitale sigure și durabile, Transformarea digitală a întreprinderilor. 

 

În timpul pandemiei de COVID-19, adoptarea tehnologiilor digitale a devenit esențială pentru 

multe întreprinderi. Până în 2030, tehnologiile digitale, inclusiv 5G, internetul obiectelor, 

procesarea datelor la marginea rețelei (edge computing), inteligența artificială, robotica și 

realitatea augmentată vor fi mai mult decât simple tehnologii generice; ele se vor afla în 

centrul noilor produse, al noilor procese de fabricație și al noilor modele de afaceri bazate pe 

schimbul echitabil de date în economia datelor. În acest context, adoptarea și punerea rapidă 

în aplicare a propunerilor Comisiei privind piața unică digitală și a strategiilor incluse în 

comunicarea „Conturarea viitorului digital al Europei”  vor consolida transformarea digitală a 

întreprinderilor și vor asigura o economie digitală echitabilă și competitivă. 

 

Transformarea întreprinderilor va depinde de capacitatea lor de a adopta noi tehnologii 

digitale cu celeritate și la toate nivelurile, inclusiv în ecosistemele industriale și de servicii 

rămase în urmă. 

 

În ceea ce privește adoptarea de tehnologii inovative de către mediul privat, România ocupă 

locul 27 din 28 de state UE în DESI 2020. Același loc este ocupat și în ceea ce privește 

competențele digitale. România se află mult sub media UE în ceea ce privește persoanele cu 

competențe digitale de bază (31% vs. 58%), a persoanelor deținând competențe digitale 

avansate (10% vs. 33%) și a persoanelor cu competențe elementare în domeniul software 

(35% vs. 61%). România se află considerabil sub media UE și în ceea ce privește procentul de 

specialiști IT din totalitatea persoanelor încadrate cu un loc de muncă (2.2% vs. 3.9%). 
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1.2. Obiectivele lansării cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru 

competențe digitale” 

 

Obiectivul general: sprijinirea transformării digitală a întreprinderilor mici și mijlocii prin 

sporirea competențelor digitale ale angajaților lor. 

 

Obiectiv specific al apelului de proiecte: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ 

aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile din România în domenii tehnice cheie, 

cum ar fi:  

- Internet of things 

- Cloud technologies 

- Big data 

- Învățarea automată 

- Inteligența artificială 

- Automatizarea proceselor robotice 

- Blockchain 

- Cyber-Physical Systems 

- Additive manufacturing 

 

1.3. Tipul apelului, durata, modalitatea și perioada de depunere a solicitărilor de sprijin 

 

Tipul apelului: 

• Apel deschis cu dată limită de depunere, în baza principiului „primul venit, primul 

servit”. 

Înregistrarea și transmiterea solicitărilor de sprijin se va putea face începând cu data de 

24.02.2023, ora 9.00, pe platforma PNRR disponibilă la următorul link: 

https://proiecte.pnrr.gov.ro.  

 

1.4. Calendarul orientativ al apelului 

- Publicare anunț de lansare depunere solicitări de sprijin –> 21 februarie 2023 

- Data limita de depunere solicitări de sprijin –> 29 decembrie 2023, ora 17.00 

- Finalizare proces de evaluare, selecție și contractare –> 29 martie 2024 

- Formare / perfecționare angajați IMM-uri selectate –> Trim. I / 2024 – Trim. IV / 2025 

 

 

 

 

1.5. Modalitatea de desfășurare a apelului  
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Etapa 1 

Autoritatea pentru Digitalizarea României va lansa apelul competitiv pentru IMM-uri, prin 

intermediul unui anunț care va fi postat pe site-ul www.adr.gov.ro. 

 

Etapa 2 

IMM-urile interesate se vor înscrie pe platforma disponibilă la următorul link: 

https://proiecte.pnrr.gov.ro, în cadrul căreia vor depune solicitările de sprijin, pentru a 

beneficia de ajutorul prevăzut de schema de ajutor de minimis pentru 

perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți.  

 

Etapa 3  

Ulterior, ADR va pune la dispoziție, pe o platforma proprie, programele de 

perfecționare/recalificare (inclusiv prețul fiecărui program) pe care le finanțează pentru 

angajații din IMM-uri, după cum urmează: 

- Internet of things 

- Cloud technologies 

- Big data 

- Învățarea automată 

- Inteligența artificială 

- Automatizarea proceselor robotice 

- Blockchain 

- Cyber-Physical Systems 

- Additive manufacturing 

 

Etapa 4 

După publicarea programelor de perfecționare/recalificare, în baza principiului „primul venit, 

primul servit”, IMM-urile care au depus solicitări de sprijin vor avea posibilitatea de a opta 

pentru unul sau mai multe programe, pentru formarea propriilor angajați, în limita bugetului 

alocat, respectând prevederile din schema de ajutor de minimis. 

 

Etapa 5 

Solicitările de sprijin vor fi evaluate în baza principiului „primul venit, primul servit” și 

selectate după încărcarea acestora în platforma ADR.  

 

În această etapă ADR va solicita transmiterea/actualizarea următoarelor documente, după 

caz: 

✓ declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii; 

✓ declarație privind eligibilitatea societății în vederea acordării ajutorului de minimis; 

✓ declarație cu privire la evitarea dublei finanțări; 
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✓ declarație privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în cursul 

anului fiscal în care i se acordă ajutorul de minimis în temeiul schemei de minimis, 

precum și al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din fonduri naționale, fie din fonduri 

europene); 

✓ declarație privind alte ajutoare primite de solicitant pentru aceleași costuri eligibile 

pentru care solicită finanțare în temeiul schemei de minimis 

✓ o adeverință pentru fiecare persoană care are calitatea de angajat pentru care se 

solicită formare din care să rezulte că respectiva persoană este încadrată cu contract 

individual de muncă la respectivul IMM. 

✓ documentele care certifică eligibilitatea solicitanților conform pct. 1.6., valabile la 

momentul depunerii acestora în vederea evaluării  

Etapa 6 

Realizarea formării profesionale a angajaților din IMM-urile selectate și evaluarea 

competențelor profesionale obținute în urma formării în domeniile stabilite. 

Partenerii ADR vor realiza formarea și evaluarea competențelor profesionale (obținute în 

urma formării) ale angajaților IMM-urilor, în cadrul platformei pusă la dispoziție de către ADR. 

Acestă activitate se va finaliza prin acordarea unei diplome de absolvire de către parteneri, 

care atestă formarea și evaluarea competențelor profesionale (obținute în urma formării). 

1.6. Solicitanți eligibili 

Pot beneficia de ajutor de minimis IMM-urile care își desfășoară activitatea în România și care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate: 

1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la 

buget și sumele de recuperat de la buget): 

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni — în cazul certificatului de 

atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru — în cazul certificatului 

de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale; 

3. nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice; 

4. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru 

aceleași activități pentru care solicită finanțare în temeiul schemei de minimis; 

5. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”; 

6. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau 

suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri 

de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; 

7. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare, privind declararea 

unui ajutor de stat/de minimis ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul 
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în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja 

executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

8. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata 

pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o 

organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale 

Uniunii Europene; 

9. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin 

orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

10. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese; 

11. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare prin furnizarea de 

informații incorecte în cursul participării la apelul de proiecte derulat de subadministrator; 

12. la momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre următoarele categorii de 

întreprinderi: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie; 

 

1.7. Valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul 

Schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din 

societăți 

Bugetul total estimat este de 34.000.000 euro, respectiv 167.263.000,00 lei fără TVA (cursul 

de schimb al Băncii Centrale Europene la 31.05.2021, data prezentării Planului de redresare și 

reziliență al României la Comisie - 1 EUR = 4,9195 lei) - finanțare PNRR. 

 

1.8. Valoarea maximă a finanțării alocate per IMM 

Ajutorul acordat pentru perfecționarea/recalificarea angajaților per IMM este de maxim 

17.000 euro. 

Grup țintă: Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) 

ce provin din IMM-uri. 

Pentru solicitările de sprijin ale IMM-urilor, investițiile se supun regulilor privind ajutorul de 

stat prevăzute în schema de ajutor de minimis, care se adresează întreprinderilor care doresc 

să își îmbunătățească competențele în rândul angajaților, intitulată 

"Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți",  avizată de către Consiliul Concurenței  

și aprobată prin ordin de ministru MCID nr. 20953/22.07.2022 

 

CAPITOLUL 2   COMPLETAREA SOLICITĂRII DE SPRIJIN DE MINIMIS  

Pentru a depune o solicitare de sprijin, IMM-ul trebuie să completeze în limba română 

solicitarea de sprijin, confom anexei atașate la prezenta metodologie.  

 

Transmiterea unei solicitări de sprijin reprezintă un angajament oficial al IMM-ului, conform 

căruia toate detaliile sunt corecte și reale.  
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Solicitările de sprijin transmise prin aplicația informatică trebuie semnate cu semnătura 

electronică calificata a reprezentantului legal/persoanei împuternicite. 

2.1. Înregistrarea în sistemul electronic 

Solicitările de sprijin se vor transmite obligatoriu prin platforma pentru depunerea proiectelor 

de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi 

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

 

ATENŢIE! 

Toate documentele încărcate în platformă trebuie să fie în format pdf. 

asumate cu semnătură electronică calificată a reprezentantului 

legal/persoanei împuternicite. 

 

ATENŢIE! 

Pentru informații suplimentare privind lansarea și modul de implementare 

a apelului, corespondența se va face strict prin adresa de e-mail 

secretariat.competente@adr.gov.ro  
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CAPITOLUL 3  ANEXE 

Anexa 1 – Model Solicitare de sprijin pentru imbunătățirea nivelului de cunoștințe/ 

competențe/ aptitudini sau recalificarea angajaților proprii 

Anexa 2 – GHIDUL SOLICITANTULUI Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri prin 

care ADR a fost selectat ca implementator al acestei investiții: https://oipsi.gov.ro/anunt-

privind-lansarea-apelului-pnrr-aferent-operatiunii-d-competente-digitale-capital-uman-si-

utilizarea-internetului/ 

Anexa 3 – Schema de ajutor de minimis ,"Perfecționarea/recalificarea angajaților din 

societăți": https://oipsi.gov.ro/wp-content/uploads/2022/08/M.Of .-

770 02.08.2022 OMCID-schema-minimis.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

Anexa 1  

Solicitare de „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale” 

 

 

PNRR/2022  

COMPONENTA 7 Transformarea digitală 

Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului 

INVESTIȚIA I19. Scheme dedicate perfecționării / recalificării angajaților din firme  

 

Subscrisa .... (denumire societate), având următoarele date de identificare: 

- CUI/CIF 

- Formă Juridică  

- Număr registrul comerțului 

- Sediul social: Județ/echivalent, Localitate, Cod Poștal, Stradă, număr, telefon, email 

- Date suplimentare: activitate principală, Cod CAEN principal, Data înființării,  

- Reprezentant legal: Nume, Prenume,  

 

Solicit îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale sau recalificarea angajaților în 

unul sau mai multe din următoarele domenii tehnice cheie:  

 Internet of things 

 Cloud technologies 

 Big data 

 Învățarea automată 

 Inteligență artificială 

 Automatizarea proceselor robotice 

 Blockchain 

 Cyber-Physical Systems 

 Additive manufacturing 

Înțeleg și îmi asum prevederile metodologiei, iar în cazul în care voi fi invitat la etapele 

ulterioare ale prezentului apel, voi furniza datele solicitate în termen sub sancțiunea 

respingerii solicitării de „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale” 
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❖ Declar că îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate: 

1. sunt înregistrat potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. nu înregistrez obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget 

și sumele de recuperat de la buget): 

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni — în cazul certificatului 

de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru — în cazul 

certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale; 

3. nu mă aflu în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice; 

4. nu am mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru 

aceleași activități pentru care solicită finanțare în temeiul schemei de minimis; 

5. nu intru în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”; 

6. nu mă aflu în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau 

suspendare temporară a activității sau nu mă aflu în situații similare în urma unei proceduri 

de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; 

7. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare, privind declararea 

unui ajutor de stat/de minimis ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul 

în care am făcut a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul 

integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

8. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata 

pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o 

organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale 

Uniunii Europene; 

9. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin 

orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

10. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese; 

11. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare prin furnizarea de 

informații incorecte în cursul participării la apelul de proiecte derulat de subadministrator; 

12. la momentul acordării ajutorului mă încadrează în una dintre următoarele categorii de 

întreprinderi: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie; 

❖ Declar pe propria răspundere că societatea nu a beneficiat în ultimii doi ani fiscali şi 

în anul în curs de ajutor „de minimis” care, cumulat cu suma de care va beneficia, să 

depăşească echivalentul în lei a  200.000 EURO. În cazul operatorilor economici din 

domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului “de minimis” care poate 

fi acordat beneficiarului pe o perioadă de trei ani fiscali este echivalentul în lei a 

100.000 EURO 
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❖ Declar pe propria răspundere că  societatea pe care o reprezint nu a beneficiat și nici 

nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri publice nerambursabile de la 

bugetul național și/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de 

aceasta ori în numele ei, pentru activitățile specifice care sunt finanțate din bugetul 

PNRR și care urmează să se desfășoare  pentru implementarea reformelor și a 

investițiilor care fac obiectul prezentei solicitări de sprijin . 

❖ Declar pe propria răspundere că nu am cunoștință de vreo situație de ”dublă 

finanțare” așa cum este ea definită la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și la art. 191 din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii. 

 

Subsemnatul.................., CNP ..............., posesor al CI seria.........., nr................, în calitate de 

reprezentant legal al....................(denumire solicitant)  confirm că informaţiile incluse în 

această solicitare de sprijin şi detaliile prezentate sunt corecte.  

Confirm că prezenta solicitare de sprijin este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională 

şi comunitară aplicabilă (PNRR). 

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile Metodologiei pentru Lansarea cererii 

de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”. 

Înţeleg că, dacă solicitarea de sprijin nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele 

solicitate, ar putea fi respinsă. 

Prezenta solicitare a fost completată cunoscând că falsul în declarații este pedepsit  conform 

prevederilor Codului  penal. 

Semnatura digitală reprezentant legal 

Data 

 

 

 

 

 

 




