
 

 

 

PNRR- LISTAREA LA BURSĂ A ÎNTREPRINDERILOR 

Depunerea proiectelor: 06.03.2023-06.04.2023/până la epuizarea bugetului 

 

Prin programul PNRR se vor acorda granturi întreprinderilor care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru 

admiterea la tranzacționare (cotare), în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București, pe baza 

principiului „primul venit, primul servit”. 

Condițiile necesar a fi îndeplinite de către o întreprindere pentru a fi listată la Bursa de Valori București, 

considerate pentru asigurarea precalificării la admiterea la tranzacționare pe cele două segmente ale Bursei 

de Valori București, sunt următoarele: 

- pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare, întreprinderile trebuie să fie organizate ca societăți 

pe acțiuni (SA), să aibă capitaluri proprii sau capitalizare bursieră anticipată, oricare dintre ele să fie 

de minimum 250.000 euro, precum și un free float de 10% sau un minim de 30 de acționari; 

- pentru Piața Reglementată, capitalul propriu sau capitalizarea bursieră anticipată, dintre ele să fie de 

cel puțin 1 milion euro, precum și un free float de cel puțin 25% și un minim de 3 ani de raportare 

financiară. 

 

Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb și reprezintă un procent de 

maxim 70% din cheltuielile eligibile, așa cum sunt ele definite prin prezentul ghid, dar nu mai mult de 8% 

din valoarea subscrierilor la oferta publică inițială primară pentru întreprinderi listate: 

• până la valoarea maximă eligibilă de 25.000 euro pentru listările prin Sistemul Multilateral de 

Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (segmentul AeRO). 

• până la valoarea maximă eligibilă de 200.000 euro pentru listările pe Piața Reglementată administrată 

de Bursa de Valori București. 

 

Categoriile de cheltuieli eligibile, care reprezintă costuri pentru listare, sunt: 

a) cheltuieli cu tarife și comisioane și alte costuri necesare pentru admiterea la tranzacționare, prevăzute de 

instituțiile pieței de capital: 

- Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

- Bursa de Valori București;  

- Depozitarul Central; 

- orice ale instituții cu rol de reglementare în domeniu. 

b) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță juridică cu privire la prospectul și activitățile 

premergătoare listării la Bursa de Valori București; 

c) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de audit financiar și consultanță financiar contabilă; 

d) cheltuieli cu achiziția de servicii de intermediere a ofertei publice inițiale primare în vederea 

admiterii la tranzacționare la Bursa de Valori București, de la un furnizor autorizat ca societate de 

servicii de investiții financiare de o autoritate de reglementare din cadrul Uniunii Europene; 

e) cheltuieli cu achiziția de servicii de consultanță pentru raportul de sustenabilitate și rating ESG, dacă este 

cazul; 



 

f) cheltuieli legate de adaptarea funcțiilor si proceselor interne ale întreprinderilor pentru a se alinia cerințelor 

investitorilor din piețele publice de capital, în special prin educația profesională a angajaților pe teme precis 

definite precum: guvernanță corporativă, implementarea standardelor de raportare ESG, relații cu investitorii. 

Aceste tipuri de cheltuieli se pot angaja atât în perioada premergătoare obținerii statutului de companie 

publică, cât și ulterior listării efective. 

 

Beneficiari eligibili 

a) sunt societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată; 

b) sunt societăți cu capital majoritar privat; 

c) Adunarea Generală a Asociaților/Acționarilor întreprinderii a hotărât: (i) transformarea întreprinderii în 

societate pe acțiuni, după caz, (ii) admiterea la tranzacționare la Bursa de Valori București prin emiterea de 

acțiuni și (iii) implementarea proiectului și mandatarea reprezentantului legal să întreprindă toate diligențele 

în acest sens; 

d) nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restanțe la buget și sumele de 

recuperat de la buget) 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; mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor 

datorate în ultimul semestru; 

e) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate"  în ultimul exercițiu financiar încheiat; 

f) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare 

temporară a activității etc.; 

g) nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind 

ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul 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. 

 

 

NU SUNT ELIGIBILE URMĂTOARELE ÎNTREPRINDERI/ACTIVITĂȚI: 

- Se exclud de la finanțare ca fiind neeligibile întreprinderile care desfășoară următoarele activități/active:  

(i)  activități și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval;  

(ii)  activități și active din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu 

emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință 

relevante; 

(iii) activități și active legate de depozite de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-

biologică a deșeurilor și activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor 

poate dăuna mediului.  

- desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, 

precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;  

- dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii nr. 196/2003, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-  desfășoară activități de producție, distribuție, prelucrare și comerț în industria de tutun; 

- desfășoară activități de clonare în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării 

patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a 



 

embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către 

mijloace de transfer nuclear de celule somatice; 

- desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software 

conex) 

- desfășoară comerț sexual; 

- implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției 

Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri 

științifice” nu poate fi garantată; 

- ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, 

reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea 

comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură; 

- ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse 

agricole; 

- ajutoarele acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării 

produselor agricole, în următoarele cazuri: 

i. atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în 

cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în 

cauză; 

ii. atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii 

primari; 

- ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele 

legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție 

sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

- ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate; 

- ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

DE REȚINUT! 

- Planul privind tranziția verde este necesar a fi adoptat și publicat în termen de 1 an de la data 

semnării contractului de finanțare. 

- La finalul perioadei de durabilitate de 3 ani, întreprinderea trebuie să se mențină listată la bursă. 

- În situația în care indicatorii asumați prin contract (indicatori suplimentari de realizare și de 

rezultat) nu sunt îndepliniți (la finalul perioadei de implementare respectiv la finalul perioadei de 

durabilitate), beneficiarul va returna integral finanțarea nerambursabilă acordată prin apelul de 

proiecte. 

-  În cazul în care valoarea subscrierilor la oferta publică inițială primară rezultată la momentul 

admiterii la tranzacționare este mai mică decât valoarea subscrierilor la oferta publică inițială 

primară propusă în cererea de finanțare, valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat se 

va reduce proporțional, prin aplicarea formulelor de clacul menționate anterior. 

- Perioada de implementare a activităților nu depășește 12 luni de la data semnării contractului de 

finanțare 



 

- În cadrul proiectului pot fi finanțate și cheltuieli eligibile angajate înainte de semnarea 

contractului de finanțare, începând cu data de 01.02.2020, dacă demersul de admitere la 

tranzacționare la Bursa de Valori București nu a fost finalizat înainte de semnarea contractului 

de finanțare. 

 


