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Programe cu finanţare nerambursabilă
de la Bugetul de stat 2017

1. Programul Romania Start up Nation
2. Programul de internaţionalizare
3. Programul naţional de microindustrializare
4. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a

produselor şi serviciilor de piaţă
5. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în

rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
6. Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi

artizanatului
7. Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării

întreprinderilor mici şi mijlocii
8. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către

întreprinzătorii debutanţi (SRL-D)
9. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea

accesului acestora la finanţare – START
10. Programul naţional pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în

mediul rural
11. Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de

afaceri





Înscriere onÎnscriere on--line în program(e)line în program(e)

Înscrierea în program se face on-line pe
site-ul www.aippimm.ro

Data de la care este activă înregistrarea
on-line se comunică pe site-ul instituţiei
cu cel puțin 5 zile înainte de data
începerii procesului de înregistrare
propriu zis.

Pentru participarea la program se crează
cont, cu user şi parolă.
Adresa de e-mail trebuie să aparţină
beneficiarului şi să se regăsească în toată
documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită
pentru toată corespondenţa pe întreaga
perioadă de implementare a programului.
Aplicaţia de înregistrare a planului de
afaceri va deveni activă pentru completarea
on-line a planului de afaceri şi încărcarea
în aplicaţie a documentelor solicitate după
anunţarea datei, timp de (5 până la) 30 zile
calendaristice, pe site-ul www.aippimm.ro

AdmitereAdmitere înîn programprogram::

CalculareaCalcularea punctajuluipunctajului sese faceface înîn timptimp realreal şişi
transparenttransparent lala transmitereatransmiterea dede cătrecătre aplicanţiaplicanţi aa
secţiunilorsecţiunilor dindin aplicaţiaaplicaţia softwaresoftware,, conformconform grileigrilei
dede evaluareevaluare anexateanexate planuluiplanului dede afaceriafaceri..

ÎnÎn momentulmomentul salvăriisalvării şişi trimiteriitrimiterii datelordatelor înregistrateînregistrate înîn
aplicaţieaplicaţie înîn cadrulcadrul planuluiplanului dede afaceriafaceri online,online, aplicaţiaaplicaţia
softwaresoftware vava generagenera automatautomat solicitantuluisolicitantului unun mesajmesaj dede
confirmareconfirmare aa efectuăriiefectuării înregistrăriiînregistrării cucu dateledatele
corespunzătoare,corespunzătoare, completatecompletate dede cătrecătre acesta,acesta, mesajmesaj carecare vava
ajungeajunge automatautomat pepe adresaadresa dede emailemail aa solicitantuluisolicitantului..

AdmitereaAdmiterea înîn ProgramProgram sese vava faceface înîn ordineaordinea
punctajuluipunctajului obţinutobţinut.. LaLa punctajepunctaje egaleegale sese vorvor
aplicaaplica criteriicriterii suplimentaresuplimentare dede departajaredepartajare.:.:
-- numărulnumărul dede locurilocuri dede muncămuncă nounou create,create,
-- altele,altele, funcţiefuncţie dede programprogram
-- datadata şişi oraora înscrieriiînscrierii înîn programprogram,, conformconform
principiuluiprincipiului “primul“primul venitvenit--primulprimul servit”servit”,,
înîn aceastăaceastă ordineordine



Programul StartProgramul Start––up Nationup NationPot participa societăţile care îndeplinesc la data completării
online a planului de afacere următoarele criterii de eligibilitate:

 înregistraţi conform L 31/1990; L 1/2005 sau OUG 6/2011
 sunt IMM conf. L 346/2004 (sub 250 ang., CA < 50 mil. E, Act tot nete < 43 mil E)
 înființate de către persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017
 codul CAEN pe care se solicită finanţare este eligibil în cadrul
Programului (unul din Anexa 13) şi autorizat pînă la momentul
depunerii primei cereri de rambursare/plată
 este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut
calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară sau a
desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul
programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la
deschiderea sesiunii de înscriere
Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul

prezentului program decât cu o singură societate
să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă
nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după
finalizarea implementării planului de afaceri

FinanţareFinanţare:: maxmax 200200..000000 lei/beneficiar,lei/beneficiar, sumăsumă carecare poatepoate reprezentareprezenta
100100%% dindin valoareavaloarea cheltuielilorcheltuielilor eligibileeligibile aferenteaferente proiectuluiproiectului (inclusiv(inclusiv
TVATVA pentrupentru societățilesocietățile neplătitoare)neplătitoare) ..

BugetBuget 20172017:: 11..713713..798798..000000 leilei
BeneficiariBeneficiari:: aproxaprox.. 1010..000000 dede beneficiaribeneficiari // 20172017







Programul StartProgramul Start––up Nationup Nation
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau

mai multe din următoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT, tehnică de

calcul necesare desfăşurării activităţilor (toate bunurile descrise în grupele
2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor).
b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii

pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate
pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente
prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie
să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului.

c) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete,
mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare,
încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor,
șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor,
autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia vehiculelor simbol G

 Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi, transport cu taxi nu este limitată
valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
 Pentru alte activități, autoturismele sunt eligibile, cu justificarea necesității
achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36.000 lei fără TVA și
maxim 1 autoturism / beneficiar.



Programul StartProgramul Start––up Nationup Nation
Obiectul finanţării :

d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor umane şi materiale).
e) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în

scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme
care utilizează surse regenerabile de energie
f) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare

aferente spaţiului de desfășurare a activității
g) Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament

telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii
 Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
 Salariile se decontează la nivelul salariului de 3137 lei brut/luna, la care se
adaugă contribuțiile aferente angajatorului
 Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente după
momentul semnării acordului pentru perioada de implementare.
h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și

promovarea activităţii solicitantului, inclusiv promovare online
si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting – max. 8000 lei



Programul StartProgramul Start––up Nationup Nation
Obiectul finanţării :

i) Active necorporale referitoare la brevete de invenţie,
francize , etichetare ecologică.
j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, în limita

a maxim 3000 lei fără TVA

k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru
aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal,
l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea

obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi
implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA

m) Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită
finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line;
n) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției,

datorat FNGCIMM, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate
de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate

 Toți furnizorii de bunuri și/sau servicii eligibile în cadrul programului 
trebuie să aibă autorizată activitatea de prestare/comercializare a 

acestora.





Programul StartProgramul Start––up Nationup Nation
Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul

Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a
reprezentanţilor instituției partenere.

Pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada
creării acestora se va face la data depunerii ultimei cereri de plată sau
rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă
întreagă, încheiat pe perioada nedeterminată şi, ulterior, se va face
dovada menținerii acestora pe o perioadă de raportare de doi ani
începând cu anul următor acordării ajutorului de minimis

Plata se face în maxim 3 tranşe pentru toate activităţile pentru care
- s-a făcut dovada achitării integrale a acestora în cazul decontării prin
rambursare
- sau prezentarea facturilor în cazul mecanismului decontării cererilor
de plată.
Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, beneficiarul va respecta graficul de

rambursare /decontare a cererii de plată aferent planului de afaceri aprobat.

La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze
integral activele corporale și software-ul necesar desfășurării activității



Programul de susţinere a internaţionalizării 
operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020

Programul urmăreşte:
a) promovarea produselor şi serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii

pe noi pieţe externe;
b) stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri;
c) pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a

produselor şi serviciilor pe noi pieţe

Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei,
pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de max 71 milioane lei,
defalcată astfel:
în anul 2017 — 5 milioane lei;
în anul 2018 — 20 milioane lei;
în anul 2019 — 22 milioane lei,
în anul 2020 - maximum 24 milioane lei.

FinanţareFinanţare:: echivalentulechivalentul aa 9090%% dindin valoareavaloarea fiecăreifiecărei cheltuielicheltuieli
eligibileeligibile efectuateefectuate (exclusiv(exclusiv TVA),TVA), dardar fărăfără săsă depăşeascădepăşească
plafoaneleplafoanele maximemaxime stabilitestabilite pentrupentru fiecarefiecare activitateactivitate eligibilăeligibilă..
ÎnÎn cadrulcadrul acestuiacestui program,program, fiecarefiecare beneficiarbeneficiar poatepoate obţineobţine pepe

parcursulparcursul unuiunui anan oo AFNAFN totalătotală dede maximmaxim 5050..000000 leilei..



Programul de susţinere a internaţionalizării 
operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020

Prin Program se susţin următoarele tipuri de activităţi
a) participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale,

organizate în străinătate, cu stand propriu, altele decât cele
organizate de Guvern – 30.000 lei;
b) participări individuale la misiuni economice organizate în

străinătate, altele decât cele organizate – 15.000 lei;
c) crearea identităţii vizuale a unui operator economic român (marcă,

siglă, slogan) – 5.000 lei;
d) realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru

prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în
limba română şi limba engleză – 10.000 lei;
e) participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în

domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor – 5.000 lei;
f) documentare de piaţă – 10.000 lei;
g) alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a

internaţionalizării – 10.000 lei

Pentru a putea beneficia de activităţile de la lit. c) - g), un operator
economic va accesa prima dată una din activităţile de la lit. a) sau b).



Programul de susţinere a internaţionalizării 
operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020

Procedura de solicitare a acordului de finanţare:

Orice potențial aplicant trebuie să își realizeze autoverifcarea
pentru înscrierea în Program și să se documenteze cu privire la 

activitatea / activităţile eligibile;

În vederea obţinerii AFN, solicitantul va completa on-line, înainte de
a începe activitatea declarată, o Cerere-tip Acord de Principiu pentru
înscrierea în Program, însoţită de o serie de documente justificative;

Înregistrarea Cererilor-tip de Acord de Principiu pentru înscrierea în
Program începe la data intrării în vigoare a HG

Solicitările sunt analizate pe principiul „primul venit - primul servit”
în limita bugetului alocat Programului;

Data limită de depunere a Cererii-tip de Acord de Principiu pentru
înscrierea în Program este 1 octombrie a anului în care se solicită
finanţarea, în condiţiile neepuizării până la această dată a bugetului

MMACA face publică epuizarea bugetului alocat Programului;



Programul de susţinere a internaţionalizării 
operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020

Procedura de solicitare a acordului de finanţare:

Pentru solicitanţii selectaţi pentru finanţare, MMACA
transmite o Notificare privind acordul de principiu pentru
finanţare și încheierea simultană a Acordului de finanțare,
moment în care MMACA rezervă suma din bugetul alocat
Programului.

După întreprinderea activităților pentru care se solicita
finanțare și efectuarea cheltuielilor aferente, Benefiarul
completează Cererea tip de eliberare a AFN împreuna cu
Formularul de decont, cu depunerea la sediul MMACA a unor
documente justificative

Pentru a putea beneficia de activităţile de la lit. c) - g), un operator
economic va accesa prima dată una din activităţile de la lit. a) sau b).



Programul naţional de microindustrializareProgramul naţional de microindustrializare

Pot beneficia societăţile organizate în baza L 31/1990 sau OUG 6/2011 care se
încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din
regiunile de dezvoltare: ..., Nord-Vest, ... sau în categoria microîntreprinderilor,

întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

- au cel puţin2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii
aplicaţiei electronice, au cod CAEN este eligibil în cadrul Programului şi
autorizat a fi desfăşurat la momentul înscrierii online

AsociaţiiAsociaţii sausau acţionariiacţionarii carecare deţindeţin maimai multemulte societăţisocietăţi nunu potpot aplicaaplica înîn
cadrulcadrul prezentuluiprezentului programprogram decâtdecât cucu oo singurăsingură societatesocietate..
SolicitanţiiSolicitanţii potpot beneficiabeneficia dede finanţareafinanţarea nerambursabilănerambursabilă obţinutăobţinută înîn

cadrulcadrul ProgramuluiProgramului oo singurăsingură datădată

Finanţare: maximmaxim 9090%% dindin valoareavaloarea cheltuielilorcheltuielilor eligibileeligibile
aferenteaferente proiectului,proiectului, dardar nunu maimai multmult dede 445050..000000 lei/beneficiarlei/beneficiar

Buget 2017: 74,3 milioane de lei

Beneficiari: minim 165 de beneficiari



Programul naţional de microindustrializareProgramul naţional de microindustrializare

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi peSunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe
codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
-- 10 Industria alimentară10 Industria alimentară
-- 11 Fabricarea băuturilor: 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 eligibil doar codul CAEN 1107 –– Producţia de băuturi Producţia de băuturi 

răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
-- 13 Fabricarea produselor textile;13 Fabricarea produselor textile;
-- 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
-- 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
-- 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
-- 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
-- 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
-- 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
-- 24 Industria metalurgică;24 Industria metalurgică;
-- 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini 

utilaje şi instalaţii utilaje şi instalaţii -- cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN 
aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

-- 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
-- 27 Fabricarea echipamentelor electrice;27 Fabricarea echipamentelor electrice;
-- 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
-- 31 Fabricarea de mobilă;31 Fabricarea de mobilă;
-- 32 Alte activităţi industriale n.c.a.32 Alte activităţi industriale n.c.a.



Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor  Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor  
de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţăde comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Pot participa societăţi comerciale (inclusiv SRL-D) care au
 cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii
aplicaţiei electronice de înscriere
 cod CAEN autorizat de minim 3 luni anterior datei deschiderii
aplicaţiei electronice de înscriere (unul din lista aferentă - activitate de
prestări servicii sau comerţ)
 nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul
Programului în ultimii 3 ani şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin
sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari ai altor societăţi care au
beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului
în ultimii 3 ani (2014,2015,2016).
Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia

de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate

FinanţareFinanţare:: maximmaxim 9090%% dindin valoareavaloarea cheltuielilorcheltuielilor eligibileeligibile
aferenteaferente proiectului,proiectului, dardar nunu maimai multmult dede 200200..000000 lei/beneficiarlei/beneficiar

BugetBuget 20172017:: 4949,,949949 milioanemilioane dede leilei

BeneficiariBeneficiari:: aproxaprox 110000 dede beneficiaribeneficiari



Va mulţumim !Va mulţumim !
OFICIUL TERITORIAL PENTRU OFICIUL TERITORIAL PENTRU 

ÎÎNTREPRINDERINTREPRINDERI MICIMICI ŞIŞI MIJLOCII MIJLOCII ŞŞI COOPERAI COOPERAŢŢIEIE
CLUJCLUJ NAPOCANAPOCA

Str. Horea nr.13Str. Horea nr.13
TelTel/fax/fax:: 02640264--487224487224

www.aippimm.rowww.aippimm.ro

Centrul de Centrul de Informare, Asistenţă şi InstruireInformare, Asistenţă şi Instruire
SATU MARESATU MARE

Str. Decebal nr. 4 (îStr. Decebal nr. 4 (în cln clădirea Camerei de Comerţ), et. IIădirea Camerei de Comerţ), et. II
Tel: 0261Tel: 0261--711243; 0741711243; 0741--109005109005

consilierconsilier Cristian RAŢIUCristian RAŢIU

cristian_ratiu@imm.gov.rocristian_ratiu@imm.gov.ro


