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PROGRAME PENTRU STIMULAREA ŞI DEZVOLTAREA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII CU FINANŢARE

DE LA BUGETUL DE STAT ŞI DIN SURSE EXTERNE

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro
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Programe nationale 2014
1.” SRL-D” - stimularea înfiin ţării şi dezvolt ării microîntreprinderilor 

2. “ START”- dezvoltarea abilit ăţilor antreprenoriale şi facilitarea accesului la finan ţare.

3. “ Femeia manager ”- dezvoltarea culturii antreprenoriale pt. femeile manag er.

4. “ Incubatoare ”- infiin ţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

5. “ Produse si servicii de piata ”- dezvoltare si modernizare a activit ăților de 
comercializare a produselor și serviciilor de pia ță.

6. “ Meşteşuguri şi artizanat ”- sus ţinerea me şteşugurilor şi artizanatului .

7. “ GROWING-UP”- schimb de experient ă pentru antreprenori

8. “ EMPRETEC” - dezvoltare şi sprijinire a antreprenorilor

9. ” PREIMM “- Programul Romano-Elvetian pentru IMM

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro
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“SRL -D “

� Schema de finan ţare: AFN
Max. 10.000 Euro

• Fără credit bancar: 
- maxim 50% AFN
- minim 50% contribu ţie 
proprie

• Cu credit bancar :  
- maxim 50% AFN
- minim 50% credit

�Beneficiari eligibili : 

- prima asociere/actionar.

- orice vârst ă
- micro întreprindere
- max. 5 asociati debutanti

- max 5 grupe CAEN

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro

Obiectiv: stimularea înfiinţării de noi 
microîntreprinderi, creşterea potenţialului de 
accesare a surselor de finanţare
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“SRL-D”

Facilit ăti:
- scutire plata:

*taxa de înmatriculare 
*CAS - 4 salariati

Obligatii (conditii)
- 2 salariati

- 50% din profit reinvestit

- active noi

- 3 ani mentinere investitie

- 40 % ch. elig.= active fixe

- nu contributii in natura

� Cheltuieli eligibile : 

Active Fixe Corporale
- terenuri, constructii, mobilier, 

echipamente tehnologice, 
mijloace de transport marf ă etc.
Active Fixe Necorporale
- brevete, licente, m ărci 

comerciale
• “ Costuri de operare”
- autorizatii infiintare, costuri 

personal,
- training, servicii externe: 

contab., fisc. 
- utilitati, punere in fct., procese 

vanzare,
- materii prime, materiale etc.;

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro
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“START ”

Schema de finan ţare: AFN
- Max 100.000 lei

- maxim 80% AFN
- minim 20% contributie proprie

Beneficiar eligibil :

- IMM (L31/1990, L346/2004,                         
OUG 6/2011)

- max. 2 ani de la 
înfiintare.

- domenii - productie ,
servicii, comert

Cheltuieli eligibile:

Active Fixe Corporale/Necorporale
- echip. tehnol., IT, ap. şi instal.de 
măsur ă, ap. de m ăsur ă/contr./reglare,
- brevete, mărci şi servicii ( francize, 
licen ţe), software pt. comer ţul online,
- spa ţii de produc ţie/lucru, mobilier,
- site 
- cursuri, consultan ţă

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro

Obiectiv: stimularea înfiinţării 
de noi IMM, îmbunătăţirea 

performanţelor economice ale 
celor existente, creşterea 

potenţialului de accesare a 
surselor de finanţare.
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“Femeia manager”

Beneficiar eligibil:
- admin./asociat majorit.- femeie
- vechime max. 3 ani ,

- micro întrepr., PFA,
întrepr. indiv.

- activitate: productie, servicii, 
comert

Schema de finantare : AFN
Max. 41.500 lei

- max. 90% din val. chelt.eligibile; 
- min. 10% contributie proprie;
Cheltuieli eligibile : 
Active Fixe Corporale/Necorporale
- echipamente tehnologice, IT,aparate 
şi instalatii de m ăsur ă, aparate de 
măsur ă/control/reglare,
- brevete, mărci şi servicii ( francize, 
licen ţe), software pt. comer ţul online,
- spa ţii de produc ţie/lucru, mobilier 
birotica- realizarea unui site 
- cursuri, consultan ţă

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro

Obiectiv: stimularea şi 
sprijinirea demar ării şi 
dezvolt ării structurilor 
economice private înfiin ţate de 
către femei
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“Incubatoare ”

Beneficiarii eligibil i

IMM-ul:

- activ.productie/prestari servicii
* nou infiintat sau
* max 2 ani/min 1 

salariat( istoric

Administratorul:

- cunoastere mediu afaceri & 
autoritati locale

- plan promo., afaceri, 
marketing etc.

Schema de finan ţare – AFN (max)

IMM

- 20.000 lei - active fixe

- 5000 lei - consultanta 

- 3000 lei/an - utilitati & serv.conexe

- 9000 lei / 70 %- targ., expo., promo .

Incubator

- 200.000-500.000 lei – pt. locatie 
-150.000 lei- utilare: IT, mobilier

- 2000- 6000 lei - site incubator

-190.000 + 9000 lei - administrator
www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro

Obiectiv: dezvoltarea sectorului întreprinderilor m ici şi mijlocii (IMM) din 
România, prin înfiin ţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin 
dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existent e.



Realizat de: Cristian Laudoniu

“Incubatoare ”

Facilitati & Beneficii pt. IMM -uri

- gratuit: spa ţii şi facilit ăţi (servicii/     

instruire/ consultanta)

Obligatii

IMM: 
- functionare 3 ani / 2 salariati- an 

2 

Incubatorul :
- 3 ani incubare + 2 ani monit.

Cheltuieli eligibile
IMM:
Active Fixe Corporale/

Necorporale
- echip. tehnol. echip. IT, m obilier, 

birotic ă, autoutilitare
- soft / licen ţe, site, consultant ă 
- utilităti
- târguri/evenimente

Incubator :
- constructie,renovare/reabilitare 
- echipam. IT, mobilier
- site web propriu 
- organizare evenim. administrator

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro
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“Produse si servicii de piata ”

Schema de finan ţare: AFN

Max 80 000 lei 

- maxim 80% -microîntrepr.

- maxim 70% - întrepri.mici 

- maxim 60% -întrepr.mijl.

Beneficiar eligibil :

- vechime: 1 an fiscal complet

- activ.: comer ţ & serv. pia ţă

- CAEN autorizat - min.3  luni

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro

Obiectiv: sprijinirea operatorilor economici, în
scopul îmbun ătăţirii performan ţelor 
economice şi tehnice ale acestora
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Produse si 
servicii de 

piata

Facilit ăti:

- consiliere , instruire

Obligatii (conditii)

- active noi
- 3 ani mentinere 
investitie

Cheltuieli eligibile : 
Active Fixe-Corporale/Necorporale

- echipam . IT, cititoare cod bare, 
cantare electr., ap. marcat, 
stivuitoare, mijl. transp.marfa

- echip. tehnol., aparate/instal.

- instal./echip. econ. energie etc.

- site, cursuri, promo, consult. 
docum.

- spatii comerciale & mobilier
birotica

- brevete, m ărci şi servicii ( francize, 
licen ţe), software etc.www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro
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“Me şteşuguri 
şi artizanat ”

Actiuni in Program:
- târguri regionale ale 

meşteşugarilor şi artizanilor 
- seminarii , mese rotunde, 

ateliere de lucru şi prezent ări

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro

Obiective: stimularea dezvolt ării me şteşugurilor şi a 
micii industrii din România; promovarea pe pie ţele 
naţionale şi interna ţionale

Beneficiari eligibili :
- IMM/ Coop. Mestesug./
- PFA/Intr.Indiv.&Fam.
- Asoc. prof./Fundatii

Schema de finan ţare: AFN
- Suma fixa alocata  per OTIMMC 

Cheltuieli eligibile:
- editare/multiplicare de bro şuri

- materiale de promovare

- site evenim./elem. id. vizuala

- închiriere spa ţii

- protocol 

- transport prod. & benef.( 1kLei 2014)

- alte chelt. de organizare
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EMPRETEC
Dezvoltarea capacit ăţilor antreprenoriale

Obiective specifice:
- dezv.cap.antrepr./ manageriale
- schimb experien ţa/dezv.rela ţiilor 

Beneficiari
- pers. fizice. studii medii/ super.

Grup ținta

- Antreprenori

- Top manageri

- Speciali şti din organiz. publ./private

Schema de finan ţare: AFN

pt. WorkShop-uri (ws) :
- cuno ştin ţe 
teoretice/practice 
- organizare prin centre 
EMPRETEC- national + Transilv.,S-E, 
Oltenia.,Banat, Moldova

- derulare: la OTIMMC-uri
- nr. benef.: 30 /ws, 9 zile
( prod.: U.Harvard 
/Managem.Systems/McBeer)

Cheltuieli eligibile 
- materiale promo/prezentare
- închiriere de spa ţii,
- chelt pt. 
traineri :onorarii /cazare masa

www.imm.gov.ro ; www.aippimm.ro
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GROWING-UP

Grup Tinta: antreprenori şi antreprenori gazd ă. 

Activitate  alături de un antreprenor dintr-un alt stat european

Nou antreprenor (NE) – incepe o afacere / are o afacere de max. 3 ani

Antreprenor gazd ă (HE):

- administreaz ă propria afacere de minim 3 ani ; 
- manifest ă disponibilitatea de a lucra cu un NE.

Durata deplas ării: 1-6 luni; Cheltuieli acoperite: drumul şi cazarea

Inregistrare: www.erasmus-entrepreneurs.eu

Ghidul:www.erasmusentrepreneurs.eu/upload/EYE%20%20ECAS%20Quick
%20Guide.pdf

www.imm.gov.ro ; 
www.aippimm.ro

In cadrul Programului ERASMUS 
FOR YOUNG ENTREPRENEURS

schimb de experient ă pentru
antreprenori
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Programul Româno –
Elvetian pentru IMM -uriBeneficiari eligibil :

* IMM
* Domenii activitate: 
- fabricatie
- servicii medicale
- turism
- comert echip.–econ.energie 
* min. 1 an experien ţă în unul 

din domenii
*cf. criterii de creditare banca

Obligatia : mentinere  investitie 
pe durata implement ării 
proiectului

� Schema de finantare- credit:

- Valoare   - max. 100.000 CHF

- Dobând ă - ROBOR 6 M + 1%

- Perioad ă - 5 ani

- Gratie- max. 12 luni - la cerere 

- Garantii - max 80% - la cerere

Buget total: 28.524.286 CHF, din care: 
70% - contribu ţia elve ţiană; 30% - contribu ţia CEC Bank

www.imm.gov.ro; www.aippimm.ro

� Perioad ă  derulare :  2014 – 2019
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Va multumim pentru atentie !

CRISTIAN LAUDONIU

CRISTIAN_LAUDONIU@IMM.GOV.RO
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Str. Poterasi nr. 11, Sector 4, Bucuresti
Tel. 021 336 26 32; Fax: 021.202.53.00

www.imm.gov.ro

www.aippimm.ro

Romania HUB – Facebook

romania_hub@imm.gov.ro


