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Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
(MEIMMMA), prin Directia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe
pentru IMM (DPAIPIMM)
Estimat că se va lansa în luna August 2015
Obiectivul principal al schemei de minimis prevazuta in cadrul programului
naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor
manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare
Program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor
economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la
finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea
accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor
legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale
şi al prejudecăţilor existente la nivel local.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile
eligibile:
a) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucruinclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, cu exceptia
jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard,
instrumentelor şi automatelor muzicale;
b) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de
produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru
comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se
solicită finanţare;
c) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură
birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform
Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările
şi completările ulterioare;
d)achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate
centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme
portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu
se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total
de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu
excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în
domeniul calculatoarelor, etc.);
e) mijloace de transport marfă, în legătură cu activitatea pe care s-a accesat
programul; sunt eligibile în cadrul programului autoutilitare din categoria

SOLICITANȚI
ELIGIBILI

N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului
MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare exceptand
vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terților 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, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul
terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea
de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităților
sau o districție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare
al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.;
f) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor
sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi
care trebuie să fie funcţional la data vizitei de certificare a cheltuielilor, in limita
a 10000 lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului
Internet, fără hosting;
g) achiziţia de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spatiului în care se
desfăşoara activitatea;
h) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în
cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibilă la decont a
proiectului, mai puţin consultanţa). La aplicarea procentului nu se vor lua în
calcul cheltuielile de consultanţa. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili
pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate
autorizată a fi desfăşurată una din activităţile incluse in cod CAEN clasa 70.
i) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru
asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism
autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de servicii de
instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de
instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea
persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv (nu mai mult de 5%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate la decont);
j) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei
economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de
energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
k) 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;
Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici:
microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi
economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care
îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate la momentul inscrierii
on-line :
a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi îndeplinesc condiţiile de
încadrare în categoria microîntreprinderilor, potrivit dispoziţiilor Legii nr.

346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare sau sunt persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi
autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie
2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale);
b) este considerată întreprindere autonomă, parteneră, legată sau unică conform
definiției de la pct.3.1;
c) au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii
în Program;
d) cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din
părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau
reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)
care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;
e) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la
momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către
bugetul general consolidat şi bugetele locale;
g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru
sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii
eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
h) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă,
faliment sau suspendare temporară a activităţii;
j) ajutorul de minimis acordat prin prezenta schemă de minimis nu poate să
depăşească plafonul de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare
pentru o întreprindere 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 și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii
care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul
urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat
sau din fonduri comunitare.
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.
În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor
de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția
depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis
anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de

minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi
separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă
întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii
care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul
în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă
proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi
la data la care separarea produce efecte.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele
de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al
Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul
depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr.
21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi
notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura
concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de
autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile
de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu
funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea
concurenţei.
Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru
aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură
de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau
valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale
fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată
de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de
costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în
temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de
Comisie.
k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare
a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii,
aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
l) au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de
afaceri, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta
procedură;

CONDIȚII
ELIGIBILITATE

În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării
necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea.
Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură
directă cu fluxul subactivităţilor (ex: 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 naţionalăCAEN Rev 2. Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul,
transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor
achiziţionate, nu sunt eligibile.
Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi şi
nu se aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără
TVA de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 2.500
lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de
intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au
constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă
acestea sunt noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea
reglementărilor tehnice aplicabile.
Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi
pentru activele second-hand. AFN nu poate fi utilizat pentru rambursarea
împrumuturilor existente.
În cadrul Programului contribuţia în natură nu este eligibilă.
Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul
Programului o singură dată.
Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin Program în
favoarea OTIMMC, împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de
implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le
va dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC. Această asigurare poate fi
facută și anual cu clauză de prelungire; cu obligativitatea trimiterii către
OTIMMC anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii; Aplicarea
prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă:
Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a
achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să
întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei),
ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale
ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii
prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu
furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la
momentul depunerii decontului.
Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au
calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare
la oricare din Programele derulate de către Ministerul Energiei Întreprinderilor
Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în anul 2015.
VALOAREA
SPRIJINULUI
FINANCIAR
NERAMBURSABIL
ACORDAT

Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri
depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile
este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate
(exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 50.000 lei/beneficiar.

