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Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea
înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de
accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor
antreprenoriale ale întreprinzătorii debutanţi în afaceri în scopul
implicării acestora în structuri economice private.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din
urmatoarele categorii eligibile:
1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:
a) Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în
cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat
finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare
efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă în
Program; amenajararea pe terenuri închiriate /concesionate
pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintă cheltuială
eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreative şi
distractive(diviziunea 93 );
b) Construcţii pentru desfasurarea activităţii pentru care s-a solicitat
finanţarea;
c) Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care
s-a solicitat finanţare. Costurile de spaţiu cuprind:
d) Spaţiu de birouri
e) Spaţiu de producţie
f) Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii
g) Spaţiu de depozitare
h) Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate
destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
i) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru,
aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul,
etc;
j) Mijloace de transport marfă în directă legătură cu activităţile
codului/codurilor CAEN pentru care accesează fonduri în cadrul
schemei, cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în
contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care
efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra

cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de
minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în
cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de
mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul
de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă,
decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie
clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare
al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.
k) Autoturismele sunt eligibile în cadrul Programului, numai pentru
următoarele activităţi: transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932,
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule
rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553 Şcoli de conducere.
l) Sunt eligibile în cadrul programului autoutilitare din categoria
N1,N2,N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform
Ordinului MLPTL 211/2003cu modificările şi completările
ulterioare în legătură directă cu fluxul subactivităţilor
(aprovizionare/promovare,
activitatea
codului
CAEN,
distribuţie/vanzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor
codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, asa cum
sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea
activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2„..
m) În cazul în care la certificare se constată că autoutilitarele
achiziţionate nu fac parte din categoriile enunţate mai sus, se va
proceda la recuperarea AFN, împreună cu dobânzile aferente.
2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la:
brevete invenţie, design industrial, mărci de produse şi servicii
(francize, etichetare
ecologică, etc.); realizare site(maxim 10.000 lei).
n) Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform
criteriilor de evaluare a planului de afaceri-Anexă la normele
metodologice, criteriul minim obligatoriu privind ponderea
investiţiilor de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile,
nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de
afaceri.
3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
o) Costuri curente:
p) Materii prime, mărfuri
q) Materiale consumabile, materiale auxiliare
r) Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale)
s) Costuri de training şi formare personal;
t) Servicii externe:
u) Contabilitate
v) Consultanţă fiscală
w) Consultanţă juridică
x) Consultanţă în management
y) Consultanţă IT

z) Consultant PR
aa) Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind
singura cheltuială care se poate realiza înainte de semnarea
contractului de finantare.
bb) Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip nu pot depăşi
4% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai puţin
consultanţa.
cc) Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul
Programului pot fi numai societăţi sau organizaţii furnizoare de
consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre
activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
dd) Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii,
asigurare, apă/canal, gunoi
ee) Costuri legate de procesul de vânzare
ff) Costuri administrative
gg) Chirii pentru spatii de birouri, productie, de desfăşurare activităţi
comerciale şi prestări servicii, depozitare (solicitantul va face
dovada închirierii spaţiului pentru care solicită chiria pe o
perioadă de minim 3 ani);
hh) Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în
cadrul Programului:
 racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare;
 infrastructura necesară racordarii la utilităţi: drum de
acces, reabilitări, amenajări;
 asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia
mediului.
a) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare
aferente spaţiului de producţie/servicii/comerţ;
b) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei,
datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N.
(F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate pentru
creditele contractate de beneficiari în vederea realizării
planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului,
pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit;

CRITERII DE
ELIGIBILITATE

Pot înregistra societăţi cu răspundere limitată de tip SRLD: persoanele
fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanţi în afaceri, care
îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în
program, următoarele criterii de eligibilitate:
a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu;
b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a
mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei
întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în
condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei
ordonanţe de urgenţă;

d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea
legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o
depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a
societăţii;
e) nu a mai beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

CONDIȚII
ELIGIBILITATE

Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de
întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
c) este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRLD), care
funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6 din
09.02.2011;
d) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii
nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) este considerată întreprindere unică conform definiţiei de la pct.3
f) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de
cel
mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru
întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi,
aşa cum se prevede în Art. 3.1 al prezentei proceduri;
g) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi
administratori dintre asociaţi;
h) are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate
prevăzute
de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN
Rev 2).
i) nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul
Programului în
anii anteriori
j) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât întrunul din
sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii
de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme,
prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele
neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea
în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum
separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile
desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu
beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu
prezenta schemă.nu au datorii la bugetul general consolidat şi la
bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele

VALOAREA
SPRIJINULUI
FINANCIAR
NERAMBURSABIL
ACORDAT

de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru
a accesa Programul.
i) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a
trei exerciţii
financiare pentru o ntreprindere unică, aşa cum este acesta definită de
Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000
Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care
desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau
contra cost..Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de
minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este
acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
k) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate
unei
întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi,
cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu
prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis
menţionate la litera j, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de
prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu
depăşeşte aceste plafoane.
l) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare,
executare
silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare
temporară a activităţii;
m) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile " Orientări
privind
ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
nefinanciare aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 249/1/31.07.2014;
n) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC
de recuperare
a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care au făcut
obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa
integral recuperată.
Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în
ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
- Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821
lei/beneficiar;
- Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului

CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI
Nr.
crt.

Criterii
Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”
1 Programare IT, Producţie
30
2 Turism
20
A
3 Servicii
15
4 Comert şi alte activităţi
10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul
microîntreprinderii “S.R.L. – D.”
Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este
5
20
mai mare sau egal cu 4
Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este
B 6
15
mai mare sau egal cu 3
Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este
7
10
mai mare sau egal cu 2
Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri
8 Ponderea investiţiilor peste 60%
20
C
9 Ponderea investiţiilor peste 40%
15
Tipul cheltuielilor aferente Planului de afaceri
Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de
10
afaceri
10
D
Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 40% din valoarea planului de
11
5
afaceri
Asociatul /administratorul a urmat un curs de antreprenoriat
12 Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat
10
E
13 Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat
5
Asociatul/administratorul SRL-D este somer sau absolvent din anul precedent la data
inscrierii la Registrul Comertului
Asociatul/administratorul SRL-D este şomer sau absolvent din anul precedent
14
la data inscrierii la Registrul Comertului
10
F
Asociatul/administratorul SRL-D NU este somer sau absolvent din anul
15
precedent la data inscrierii la Registrul Comertului
5
Total puncte obţinute
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte
Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului,
- achizitia de echipamente tehnologice / activitatea pe care accesează programul / curs de
antreprenoriat,
- administratorul SRL-D este şomer / absolvent din anul precedent la data inscrierii la
ONRC

