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ORDIN  

nr. 1956/03.08.2022 

 

 

pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor, tip de 
proiect ⹂Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea 
refacerii capacității de reziliență”, aferent Programului Operațional Competitivitate 2014 – 

2020, Axa Prioritară 4 ⹂Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări 
verzi, digitale și reziliente a economiei”,  Prioritatea de investiții ⹂Sprijinirea capacității 

IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în 
procesele de inovare”, Obiectiv Specific ⹂Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate 

de pandemia COVID-19”, Acțiunea 4.1.1 ⹂Investiții în activități productive” 

 

 

   

Având în vedere: 

         - prevederile Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 

decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru 

acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacitătilor de 
prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, cu modificările 
ulterioare,  

        - prevederile art. 4 lit. c) și art. 9 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru 
stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de 
investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a 
instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și de 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, 
  – prevederile Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de 

punere în aplicare C(2014)10233, cu modificările și completările ulterioare;  

   luând în considerare referatul de aprobare al Direcţiei generale creștere inteligentă, digitalizare 

nr. 86873 din 02.08.2022, 
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în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

 

ministrul investițiilor și proiectelor europene 

 emite prezentul  

 

ORDIN: 

 

Art. 1  Se  aprobă Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor, tip 

proiect  ⹂Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii 
capacității de reziliență” aferent Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 
4 ⹂Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al 
consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”,  

Prioritatea de investiții: ⹂Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale 
și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Obiectiv Specific: ⹂Consolidarea poziției 
pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19”, Acțiunea 4.1.1 ⹂Investiții în activități 
productive”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2  Prevederile prezentului ordin intră  în vigoare începând cu data publicării acestuia pe 
pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene  http://mfe.gov.ro în cadrul 
secțiunii „autorități de management” (https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-

poc/), cu indicarea clară a datei respective. 

Art. 3 Ajutoarele de stat se acordă după intrarea în vigoare a schemelor de ajutor de stat și de 
minimis incidente, dar nu mai târziu de data de 31.12.2022.  

          Art. 4  Direcția Generală Creștere Inteligentă, Digitalizare va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 
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