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PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA INFIINTARII SI DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DE
CATRE INTREPRINZATORII TINERI
MINISTERUL ECONOMIEI

Obiectivul „Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri”, denumit in continuare Program, il constituie:
• dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a
resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor;
• stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor nou‐infiintate (start‐up‐uri) prin
facilitarea accesului acestora la finantare;
• facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.
Pot beneficia de prevederile Programului, persoanele fizice (intreprinzatori debutanti) care
indeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de inscriere in program, urmatoarele criterii de
eligibilitate:
• au capacitate juridica deplina de exercitiu, au varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai
tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in
Registrul Comertului;
• nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionari sau asociati ai unor intreprinderi in spatiul
Uniunii Europene;
• infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii
nr. 31/1990;
• sa nu mai fi beneficiat de finantare in cadrul acestui Program.
Microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
• este societate comerciala cu raspundere limitata‐debutant (SRL‐D), care functioneaza pe
durata nedeterminata;
• se incadreaza in categoria microintreprinderilor;
• este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci)
intreprinzatori debutanti asociati;
• este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
• are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de CAEN Rev 2.
Tipurile de facilitati pentru microintreprinderea S.R.L. – D:
• acordarea de catre Departamentul pentru IMM‐uri, Mediul de Afaceri si Turism a unei
alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000
euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de
afaceri;
• garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si
Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL‐D” in vederea
realizarii planurilor de afaceri, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;

•

Cheltuieli eligibile
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scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii,
pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe
perioada nedeterminata;
• scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile
Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata
tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV‐a;
• consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C., in a carui raza de competenta isi are
sediul social.
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de:
1) INVESTITIILE IN ACTIVE CORPORALE referitoare la:
a) Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate
activitatii pentru care s‐a solicitat finantarea; achizitionarea de terenuri fara
constructie/amenajare efectuate in cadrul proiectului nu reprezinta cheltuiala eligibila in
Program; amenajararea pe terenuri inchiriate /concesionate pentru realizarea activitatilor
proiectului reprezinta cheltuiala eligibila numai pentru realizarea activitatilor sportive,
recreative si distractive(diviziunea 93);
b) Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s‐a solicitat finantarea;
c) Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s‐a solicitat finantare
(Spatiu de birouri, Spatiu de productie, Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari
servicii, Spatiu de depozitare)
d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru
care s‐a solicitat finantarea;
e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de
masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;
f) Mijloace de transport marfa in directa legatura cu activitatile codului/codurilor CAEN pe
care acceseaza, cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri, solicitate de
intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor.
2) INVESTITIILE IN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: Brevete, Marci comerciale, Alte drepturi si
active similare(francize, etichetare ecologica, etc.), Realizare site.
3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
a) Costuri de infiintare a firmei: Autorizatii;
b) Costuri curente: Materii prime, Marfuri, Materiale consumabile, Materiale auxiliare;
c) Costuri de personal (salarii, costuri asigurari sociale)
d) Costuri de training si formare personal;
e) Servicii externe: Contabilitate, Consultanta fiscala, Consultanta juridica, Consultanta in
management, Consultanta IT, Consultant PR, Consultanta pentru intocmirea planului de
afaceri;
Cheltuielile cu serviciile de consultanta de orice tip nu pot depasi 5% din valoarea totala
eligibila a proiectului, mai putin consultanta.
f) Costurile legate de incalzire, gaz, electricitate, curatenie, reparatii, asigurare, apa/canal,
gunoi;
g) Costuri cu punerea in functiune a echipamentelor;
h) Costuri legate de procesul de vanzare;
i) Costuri administrative;
j) Chirii pentru spatii de birouri, productie, de desfasurare activitati comerciale si prestari
servicii, depozitare (solicitantul va face dovada inchirierii spatiului pentru care solicita chiria
pe o perioada de minim 3 ani);
k) Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat in cadrul Programului:
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‐ racordarea la utilitati: apa, gaz, electricitate, canalizare;
‐ infrastructura necesara racordarii la utilitati: drum de acces, reabilitari, amenajari;
‐ asigurarea normelor de protectia muncii, de protectia mediului.
l) Costuri de promovare a activitatii: on‐line, pe suport de hartie/electronic, alte tipuri de
materiale, participare la targuri interne si internationale etc.
Inscrierea in program se face online accesand site‐ul www.minind.ro.
• Pentru participarea la Program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze CU USER SI
PAROLA. Dupa confirmarea inscrierii de pe adresa proprie de mail, user‐ul si parola alese
devin active si pot fi folosite pentru logare.
• Dupa inregistrare se completeaza online planul de afaceri si se incarca documentele
insotitoare. Pentru fiecare formular salvat, veti primi un punctaj in functie de optiunile
completate in formularul respectiv, iar acest punctaj va este comunicat atunci cand salvati un
formular.
• La verificarea şi aprobarea planurilor de afaceri se va ţine cont de principiul „primul venit –
primul servit”, în condiţiile realizării unui punctaj minim de 60 de puncte.
Demararea Programului va fi anuntata pe site‐ul www.minind.ro, cu cel putin 5 zile inainte de
inceperea inscrierii online.
• Certificat inmatriculare microintreprindere SRL‐D;
• Copie B.I/C.I al asociatului unic si administratorului/reprezentantului societatii;
• Cerere tip de acord de principiu pentru finanţare.
• Bugetul alocat prin program pentru anul 2014 este de 21.000.000,00 lei.
• Anul 2014

Contributia
solicitantului

• Solicitantul trebuie sa prezinte dovada sursei de cofinantare pentru 50% (10.000 euro‐
echivalentul in lei) din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri.

Finantare
nerambursabila

• Finantare nerambursabila: cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din
valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri.

Localizare proiect
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• Planul de afaceri trebuie sa fie implementat pe teritoriul Romaniei.

