
 

 

 

FISA DE PROIECT  
 

Programul Microindustrializare 2017 
 

PROGRAM DE FINANTARE: 

Nume program Programului national multianual de microindustrializare 

Autoritate de 
Management 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat (MMACA) 

Alocare totala apel 
► alocare totala: 74,3 mil. lei (≈ 16,5 mil. euro) 
► minimum 165 de beneficiari 

Lansare  Estimativ – August 2017 

PROIECT: 

Durata 
implementare 

Maximum 60 de zile de la semnarea contractului de finantare. 
Semnarea contractului de finantare este estimata sa se realizeze cel mai 
tarziu la: 
► 29 Noiembrie 2017 – pentru proiectele fara componenta de credit 
► 16 Decembrie 2017 – pentru proiectele cu componenta de credit 

Finantare 
nerambursabila 

acordata 

► Asistenta financiara nerambursabila (AFN) de pana la 450.000 lei 
(aproximativ 100.000 euro) pentru fiecare beneficiar.  

► AFN trebuie sa reprezinta maximum 90% din valoarea proiectului 
Nota: Pentru a obtine punctajul maxim valoarea finantarii nerambursabile trebuie sa fie de 

maximum 75% din valoarea proiectului. 

Lista codurilor 
CAEN aferente 

activitatilor 
ELIGIBILE 

Activitatea pentru care se acorda finantare trebuie sa se regaseasca intr-unul din 
urmatoarele coduri CAEN si sa fie autorizata la data depunerii proiectului: 

 10 Industria alimentară 
 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de 

băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape 
înbuteliate; 

 13 Fabricarea produselor textile; 
 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; 
 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi 

marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea 
blănurilor; 

 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu 
excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite; 

 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie; 
 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice; 
 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; 
 24 Industria metalurgică; 
 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv 

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

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

Aplicanti eligibili 

Aplicanti eligibili: 
► IMM-uri din regiunile: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, 

Vest, Nord-Vest, Centru. 
► IMM-uri si Microintreprinderi din Bucuresti-Ilfov. 
 
Sunt eligibili aplicantii care: 

 au cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei 
electronice de înscriere a planului de afaceri;  

 nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei 
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exercitii financiare pentru o intreprindere unica. 
 au capital social integral privat; 
 asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în 

cadrul prezentului program decât cu o singură societate; 
 nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât 

pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;  

Cheltuieli eligibile 

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele 
categorii eligibile: 
► Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) conform 

grupa 2. subgrupa 2.1. din HG 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe-
inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor (codului 
CAEN accesat) pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc 
mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale. 

► Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de 
bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat 
electronice fiscale;  

► Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren 
simbol G,  conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare, exceptând  vehiculele 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.  

► Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si 
servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare 
desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; 

► 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 trebuie sa depaseasca numarul de angajati dupa implementarea 
investitiei; 

► Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din 
elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă 
destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, 
la momentul decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spaţiul trebuie 
să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva 
locaţie;  

► Bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 
sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 
2139/2004. 

► Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a 
produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, 
fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi 
care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe 
toată perioada de monitorizare; 

► 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;  

► Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului 
de lucru sau producţie;  

► Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru 
asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un 
organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 
4.500 lei.  

► 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.) 

► Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii 
finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului -
maxim 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa, 
dar nu mai mult de 9600 lei. 



    

 

 

                                                                                                                                    3 /4           

                                                                                                                                       

 
 
 
 

Grila de valuare – Varianta 2016, pentru anul 2017 nu a fot inca publicata 
 

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI  
Programul naţional multianual de microindustrializare 

Punctaj   

    

Resurse umane, activitate curentă 20 

Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 10 

Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 5 

Societatea NU are angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 0 

Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in 
cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 

10 

Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in 
cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 

0 

Număr de locuri de muncă create la momentul decontului 30 

locuri de muncă create ≥ 4 20 

locuri de muncă create ≥ 3 15 

locuri de muncă create ≥ 2 10 

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2016  pentru 1 
absolvent începând cu anul 2014/ şomer 

5 

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2016   pentru 2 
absolvenţi începând cu anul 2014/ şomeri 

10 

Valoarea proiectului de investiţii 20 

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20 

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15 

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10 

Alte informatii 

► Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing 
► Beneficiarul de AFN are obligația să angajeze până la depunerea decontului 

minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi 
și să menţină numărul de salariaţi pe perioadă nedeterminată existenţi la 
momentul deschiderii înscrierii on-line a planului de afaceri cumulat cu locurile 
de muncă cu norma intreagă şi pe perioadă nedeterminată nou create în 
cadrul programului, pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii 
alocaţiei financiare nerambursabile. 

► Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul 
Programului o singură dată 

► Perioada de depunere a proiectelor este de 10 zile calendaristice 
► în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii prin poşta 

electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare aplicanţii 
vor prezenta dovada cofinanţării: contractul de credit emis de un finanţator de 
credit autorizat / dovezile certe privind capacitatea de cofinanţare a 
proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/ extras 
de cont semnat de către ofiţerul bancar. 

► Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile pentru care 
s-a făcut dovada achitării integrale a acestora 
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Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG 
2139/2004 

15 

 
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- 
tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor 
eligibile inscrise in planul de afaceri 

15 

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- 
tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor 
eligibile inscrise in planul de afaceri 

10 

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- 
tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor 
eligibile inscrise in planul de afaceri 

0 

Profit din exploatare la 31.12.2015 10 

Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 10 

Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 0 

Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta 
societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare 

5 

 
Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate 
înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi 
completările ulterioare 

5 

Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată 
în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 

0 

TOTAL 100 

 


