
 

Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

Pentru prima ta afacere, 

  ai 10.000 euro 

nerambursabili 

de la stat! 
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 

 2013 

 



Direcţia pentru Implementarea Programelor pentru 

 Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

Stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, 

creşterea potenţialului de accesare a surselor 

de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor 

antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării 

acestora în structuri economice private.   

Programul urmăreşte:  

 

• dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi 

gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile 

determinate de globalizarea pieţelor; 

 

• stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-

up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare; 

 

• facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finanţare.  

Obiectivul programului 



Direcţia pentru Implementarea Programelor pentru 

 Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

Bugetul programului 

Bugetul alocat Programului 

pentru anul 2013 este de 

25.000.000 lei.  

 

 

 

 

 

 

 

Numarul minim de beneficiari de ajutor finaciar nerambursabili 

pentru anul 2013 este de 587 
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-persoane fizice, denumite în continuare 

întreprinzători debutanţi, care îndeplinesc 

cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: 

  

a)au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, 

împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii; 

 

b)anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au 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 comercială cu răspundere limitată 

în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei Ordonanţe de urgenţă 

nr. 6 din 09.02.2011; 

 

d)să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program. 

Beneficiarii programului  
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Calitatea de microîntreprindere aparţinând 

întreprinzătorului debutant se obţine la data 

înmatriculării societatii  la Registrul Comerţului în 

a cărui rază teritorială se află sediul său social.   

Primul pas - Registrul Comertului  

 

Tinerii debutanti in afaceri beneficiaza de scutire de la plata taxelor pentru 

operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru 

înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a  
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Pasul doi -  Un plan de afaceri 

Pentru participarea la Program fiecare solicitant trebuie 

să se înregistreze cu user şi parolă pe site-ul 

www.aippimm.ro.  

 

După înregistrare se completează on line planul de 

afaceri şi  se încarcă documentele însoţitoare. 
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a) acordarea de către Ministerul Economiei a unei alocaţii financiare nerambursabile 

reprezentând cel mult 50% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 10.000 euro;  

 

b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi 

Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” în 

vederea realizării planurilor de afaceri; 

 

c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, pentru 

veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă 

nedeterminată; 

 

 

d) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.,  în a cărui rază de competenţă îşi 

are sediul social. 

Facilităţi pentru 

microîntreprinderea S.R.L. – D. 
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a.) să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă şi 

să menţină în activitate cel puţin 2 (doi) salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor 

menţionate până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând 

întreprinzătorului debutant;  

 

c.)să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent; 

 

d) să depună la O.T.I.M.M.C în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, situaţiile 

financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrarii acestora la autorităţile 

competente, precum şi un raport semestrial de progres, pe o perioadă de 3 ani, 

începând cu anul în care s-a obţinut ajutorul nerambursabil.  

Obligatii specifice  S.R.L. – D. 

 În afara obligaţiilor stabilite prin actele 

normative în vigoare, aplicabile oricărui 

operator economic, microîntreprinderea 

aparţinând întreprinzătorului debutant are 

şi următoarele obligaţii specifice: 
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1) INVESTIŢII ÎN ACTIVE CORPORALE – exemple: 

 

-  Terenuri pentru realizarea de construcţii şi/sau amenajare efectuate în cadrul 

proiectului,  

- Construcţii pentru desfasurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; 

- Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare 

- Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru 

care s-a solicitat finanţarea;  

- Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de 

măsură, control şi reglare, tehnica de calcul, etc; 

- Mijloace de transport marfa în directă legătură cu activităţile codului/codurilor CAEN  

pe care accesează. 

2) INVESTIŢII ÎN ACTIVE NECORPORALE-  exemple:  

- brevete, licenţe, mărci comerciale  

 

3) ALTE COSTURI DE OPERARE  

 

 

Categoriile de cheltuieli eligibile 

 

Prin program  se pot finanta: 





Str. Poteraşi nr.11, sector 4, 

Bucureşti 

Tel:  021/ 335.26.20 ; 021/ 335.26.32 

Fax: 021/ 336.18.43 

  

 

 

Direcţia Implementare Programe 

pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 


