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Directia Implementare Programe pe IMM-uri a publicat pe 19 februarie 2014 procedurile / ghidurile finale 
pentru 6 programe dedicate IMM-urilor care ar urma sa se lanseze in perioada urmatoare, respectiv: 

1. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la 
finantare -START  

2. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de 
piata 

3. Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor 

manager din sectorul IMM 
4. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii 

tineri 
5. Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului 
6. Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri  
 
 
InformaŃiile prezentate mai jos reprezintă doar o sinteză a procedurilor de implementare disponibile pe site-
ul http://www.aippimm.ro/categorie/programe/.  
  
 Înainte de a lua decizia de a aplica pentru finanŃare nerambursabilă, vă sfătuim să verificaŃi informaŃia 
completă cuprinsă în cadrul acestor proceduri. 
 
 



1. Programul pentru dezvoltarea abilităŃilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 
facilitarea accesului la finanŃare - START  - 

 
Obiectivul Programului 

Stimularea înfiinŃării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăŃirea performanŃelor economice ale 
celor existente, creşterea potenŃialului de accesare a surselor de finanŃare şi dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.  

 
Bugetul Programului 

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014 este de 13.000.000 lei. Prin implementarea 
programului în anul 2014 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 130 de 
beneficiari. 

 
Beneficiarii Programului 

Pot beneficia de prevederile acestui program societăŃile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi 
mici şi mijlocii), nou-înfiinate sau existente, dar nu mai vechi de 2 ani, care îndeplinesc condiŃiile 
menŃionate în Procedura de implementare. 
 

Tipurile de ajutor financiar 
Prin Program se finanŃează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obŃinute, în următoarele condiŃii: 
o AlocaŃie Financiară Nerambursabilă – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 

proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar; 
o ContribuŃie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. 

 
Cheltuieli eligibile 

o Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaŃii de lucru-inclusiv software-ul aferent 
o Aparate şi instalaŃii de măsură, control, reglare 
o Mijloace de transport marfă sau microbus transport persoane, în strictă legătură cu 

activitatea/activităŃile pe care s-a accesat programul; 
o InvestiŃiile în active necorporale (inclusiv francize, software pentru comerŃul on-line) 
o Echipamente IT tehnică de calcul 
o AchiziŃionarea de spaŃii de lucru, spaŃii de producŃie şi spaŃii pentru prestări servicii şi comerŃ 
o Realizarea unui site pentru prezentarea activităŃii solicitantului şi a produselor sau serviciilor 

promovate, cu un buget de până la 10.000 lei 
o AchiziŃionarea de instalaŃii/echipamente specifice în scopul obŃinerii unei economii de energie 
o Cursuri de dezvoltare a abilităŃilor antreprenoriale pentru asociatul / administratorul societăŃii, în 

limita a 4.500 lei 
o Promovarea on-line a activităŃilor societăŃii comerciale, elaborarea şi producŃia de materiale tipărite 

de promovare, in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile 
o ConsultanŃă pentru întocmirea documentaŃiei şi implementarea proiectului (nu mai mult de 5% din 

valoarea eligibilă) 
 
Cheltuieli neeligibile 

o Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcŃiune, 
instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziŃionate, nu sunt eligibile. 



2. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităŃilor de comercializare a 
produselor şi serviciilor de piaŃă 

  
 
Obiectivul Programului 

Sprijinirea operatorilor economici, societăŃi comerciale şi societăŃi cooperative, prin facilitarea accesului 
la finanŃare, în scopul îmbunătăŃirii performanŃelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, 
urmărind adaptarea la cerinŃele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, 
prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menŃinerea locurilor de muncă, sporirea protecŃiei 
consumatorilor şi securităŃii alimentare. 

 
Bugetul Programului  

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014 este de 18.039.000 lei. Prin implementarea 
programului în anul 2014 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 225 de 
beneficiari. 

 
Beneficiarii Programului 

Pot beneficia de prevederile acestui program societăŃile comerciale (întreprinderi mici şi mijlocii), 
respectiv societăŃi comerciale, societăŃi cooperative, cu cel puŃin 1 an fiscal complet şi cu profit din 
exploatare în anul anterior, care îndeplinesc condiŃiile menŃionate în Procedura de implementare. 
 

Tipurile de ajutor financiar 
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru 
microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii  din valoarea totală 
a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 
80.000 lei pentru fiecare beneficiar. 
 

Cheltuieli eligibile 
o achiziŃionarea de echipamente IT tehnică de calcul  
o achiziŃionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaŃii de lucru-inclusiv software-ul 

aferent  
o investiŃiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii 

(etichetare ecologica, licente), software pentru comerŃul on-line  
o achiziŃionarea de mijloace de transport marfă sau microbus transport persoane, în legătură directă cu 

activităŃile codului CAEN pe care se accesează Programul 
o certificarea unui sistem de management al calităŃii/ mediului / sănătăŃii şi securităŃii ocupaŃionale / 

siguranŃei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008; SR-EN-ISO 
14001:2005; SR-EN-ISO 22000:2005; OHSAS 18001: 2007 

o realizarea unui site pentru prezentarea activităŃii solicitantului şi a produselor sau serviciilor 
promovate 

o promovarea on-line a activităŃilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaŃă 
o participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / 

perfecŃionare profesională 
o consultanŃă pentru obŃinerea finanŃării în cadrul prezentului program 

 
Cheltuieli neeligibile 

o Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcŃiune, 
instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziŃionate, nu sunt eligibile. 



3. Programul naŃional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în 
rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
 
Obiectivul Programului 

Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinŃate de către femei 
prin facilitarea  accesului acestora la finanŃare, creşterea potenŃialului de accesare a surselor de finanŃare 
şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finanŃare, în contextul problemelor legate de 
menŃinerea echilibrului dintre obligaŃiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăŃilor existente la 
nivel local. 

 
Bugetul Programului  

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014 este de 500.000 lei. Prin implementarea 
programului în anul 2014 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 12 
beneficiari. 

 
Beneficiarii Programului 

Pot beneficia de prevederile acestui program microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) 
care desfăşoară activităŃi economice în mod independent, întreprinderile individuale, nu mai vechi de 3 
ani. Cel puŃin unul dintre asociaŃi să fie femeie şi să deŃină peste 50% din părŃile sociale ale societăŃii. 
 

Tipurile de ajutor financiar 
Valoarea  alocaŃiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi  nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar. 
 

Cheltuieli eligibile 
o achiziŃionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaŃii de lucru-inclusiv software-ul 

aferent achiziŃionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaŃii de lucru-inclusiv 
software-ul aferent  

o InvestiŃiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii 
(francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerŃul on-line  

o achiziŃionarea de echipamente IT, tehnică de calcul 
o achiziŃionarea de mijloace de transport marfă sau microbus transport persoane, în legătură directă cu 

activităŃile codului CAEN pe care se accesează Programul 
o realizarea unui site pentru prezentarea activităŃii solicitantului şi a produselor sau serviciilor 

promovate  
o Cursuri de dezvoltare a abilităŃilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăŃii 

aplicante  
o promovarea on line a activităŃilor, elaborarea şi producŃia de materiale tipărite de promovare a 

activităŃilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media 
participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / 
perfecŃionare profesională 

o consultanŃă pentru obŃinerea finanŃării în cadrul prezentului program 
 
Cheltuieli neeligibile 

o Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcŃiune, 
instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziŃionate, nu sunt eligibile. 



4. Programul pentru stimularea înfiinŃării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii tineri 

 
 
Obiectivul Programului 

Stimularea înfiinŃării de noi microîntreprinderi, creşterea potenŃialului de accesare a surselor de finanŃare 
şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri 
economice private. 

 
Bugetul Programului  

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014 este de 21.000.000 lei. Prin implementarea 
programului în anul 2014 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 460 de 
beneficiari. 

 
Beneficiarii Programului 

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite întreprinzători debutanŃi, care au 
vârsta de până la 35 de ani, nu au mai deŃinut şi nu deŃine calitatea de acŃionar sau asociat al unei 
întreprinderi, c) înfiinŃează pentru prima dată un SRL. 

 
Reguli pentru SRL-D 

o este înfiinŃată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători 
debutanŃi asociaŃi. 

o este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulŃi administratori dintre asociaŃi  
o are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea 

activităŃilor din economia naŃionala în vigoare (CAEN Rev 2).  
o notifice în scris cu privire la înfiinŃare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. şi CooperaŃie(O.T.I.M.M.C.) 

în a cărui rază de competenŃă îşi are sediul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare 
o b) să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă şi să menŃină în 

activitate cel puŃin 2 (doi) salariaŃi de la momentul obŃinerii facilităŃilor menŃionate la art. 5 lit. a) 
şi/sau b) şi/sau c) din OUG nr. 6 din data de 09.02.2011 

o să reinvestească, anual, cel puŃin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent; 
 
Tipurile de ajutor financiar 

1. acordarea de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism a unei 
alocaŃii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 
euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de 
afaceri. 

2. garanŃii acordate de Fondul NaŃional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii S.A. – (F.N.G.C.I.M.M.) până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în 
limita sumei de 80.000 euro 

3. scutirea de la plata contribuŃiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, 
pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaŃi 

4. scutirea de la plata taxelor pentru operaŃiunile de înmatriculare efectuate la ORC 
 

 
Cheltuieli eligibile 

o InvestiŃii în active corporale 
1. Terenuri pentru realizarea de construcŃii 
2. ConstrucŃii pentru desfasurarea activităŃii 
3. AchiziŃionarea de spaŃii destinate realizării activităŃii 
4. AchiziŃionarea de mobilier pentru dotarea spaŃiilor amenajate 
5. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaŃii de lucru 

o InvestiŃii în active necorporale 



1. brevete de invenŃie,  design industrial,  
2. mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, etc.);  
3. realizare site(maxim 10.000 lei). 

 
o Alte costuri de operare 

1. Costuri de înfiinŃare a firmei 
2. Costuri curente. 
3. Costuri de personal 
4. Costuri de training şi formare personal 
5. Servicii externe 
6. UtilităŃi 
7. Costuri cu punerea în funcŃiune a echipamentelor 
8. Costuri legate de procesul de vânzare 
9. Costuri administrative 
10. Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfăşurare activităŃi comerciale şi prestări 

servicii, depozitare 
11. Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului. 
12. Costuri de promovare a activităŃii: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de  

materiale, participare la târguri interne şi internaŃionale etc 
 
 
Cheltuieli neeligibile 

o rambursarea împrumuturilor bancare existente;  
o obligaŃiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat şi la 

bugetele locale; 
o taxa pe valoarea adăugată; 
o dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; 
o cheltuielile de leasing; 
o dezafectarea centralelor nucleare; 
o achiziŃia de echipament second-hand; 
o amenzi, penalităŃi şi cheltuieli de judecată. 

  



5. Programul naŃional multianual pentru susŃinerea meşteşugurilor şi artizanatului 

 
 
Obiectivul Programului 

Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici 
meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul 
asociaŃiilor ori al altor organizaŃii, în special în localităŃile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea 
meseriilor care presupun un număr mare de operaŃii executate manual în practicarea lor şi relansarea 
serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiŃional, inclusiv obiecte 
de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieŃele naŃionale şi internaŃionale. 

 
Descrierea programului 

o Programul constă în organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014, pe o 
perioadă de 5 zile.  

o Perioada de desfăşurare a evenimentelor precum şi locaŃia vor fi afişate pe site-ul instituŃiei cu cel 
puŃin 20 de zile înainte.  

o Beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor 
putea desfăşura activităŃi economice în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. 

 
 
Bugetul Programului  

Bugetul Programului pentru anul 2014 este de 1.000.000 lei. Pentru anul 2014, prin organizarea 
Targurilor Regionale, se estimează participarea a minimum  200 operatori economici cu obiect de 
activitate în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului. 
 

Beneficiarii Programului 
Pot beneficia de prevederile acestui program societăŃile comerciale (întreprinderi mici şi mijlocii), 
respectiv societăŃile comerciale, societăŃile cooperative, inclusiv societăŃile cooperative meşteşugăreşti 
mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităŃi economice în mod independent, 
întreprinderile individuale, întreprinderile familiale precum şi asociaŃiile profesionale sau fundaŃiile. 
 

Tipurile de ajutor financiar 
Se asigura participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaŃi în urma înscrierii online în program.  
Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora, în limita a 1.000 
lei 
 

Cheltuieli eligibile 
o editare/multiplicare de broşuri, materiale de promovare şi prezentare,  
o construcŃia unui site dedicat evenimentului,  
o elementele de identitate vizuală,  
o închiriere spaŃii,  
o transmitere de invitaŃii,  
o cheltuieli de protocol,  
o cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri, cu transportul beneficiarilor 

precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.  



6. Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare 
tehnologice si de afaceri 

 
 
Obiectivul Programului 

Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinŃarea unor noi 
incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente. 
 

Descrierea programului 
o Programul constă în organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014, pe o 

perioadă de 5 zile.  
o Perioada de desfăşurare a evenimentelor precum şi locaŃia vor fi afişate pe site-ul instituŃiei cu cel 

puŃin 20 de zile înainte.  
o Beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor 

putea desfăşura activităŃi economice în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. 
 
 
Bugetul Programului   

Bugetul Programului pentru anul 2014 este de 6.000.000 lei. Pentru anul  2014, prin implementarea 
Programului se estimează acordarea de alocaŃii financiare nerambursabile pentru un număr de 100  
IMM-uri, finantarea a 5 incubatoare noi şi a 10 incubatoare existente.. 
 

Beneficiarii Programului 
Pot beneficia de prevederile acestui program societăŃile comerciale (întreprinderi mici şi mijlocii), 
respectiv societăŃile comerciale, societăŃile cooperative, inclusiv societăŃile cooperative meşteşugăreşti 
mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităŃi economice în mod independent, 
întreprinderile individuale, întreprinderile familiale precum şi asociaŃiile profesionale sau fundaŃiile. 
 

Tipurile de ajutor financiar 
o alocaŃii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, la intrarea în incubatorul de 

afaceri,  pentru ca aceasta să îşi achiziŃioneze în valoare de maxim 20.000 lei echipamente 
tehnologice, site, echipamente IT, soft şi licenŃe, mobilier, aparatură birotică. 

o servicii de consultanŃă specializată în valoare de maximum 5.000 lei 
o alocaŃii financiare nerambursabile oferite fiecărui incubator, pentru rambursarea în limita a 

3.000 lei/an/IMM, a costurilor cu utilităŃile şi serviciile conexe 
o participarea la târguri, expoziŃii, activităŃi de promovare,  dar nu mai mult de 70% din costul 

produsului/serviciului achiziŃionat şi nu mai mult de 9.000 lei beneficiar/ciclu de incubare. 
 

Cheltuieli eligibile 
o pentru achiziŃionarea de echipament IT&C şi mobilier pentru utilarea fiecărui nou incubator, în 

limita maximă de 150.000 lei.  
o construcŃia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea fiecărei  noi locaŃii care va fi inclusă în 

Program cu destinaŃia de  incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei  
o reabilitarea/renovarea şi reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecarui nou  ciclu de 

incubare este de maximum 200.000 lei  
o Proiectarea şi găzduirea unui site web propriu al Incubatorului în care să se prezinte activitatea 

acestuia, firmele incubate şi activitatea lor cu un buget de 6.000 lei / ciclul 1 de incubare. 
 


