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Fisa de prezentare  a programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţă 

 
 
1. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului 

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii 
definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia 
naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 
din data de 20 mai 2003), respectiv societăţi si societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ la 
data solicitării următoarele criterii de eligibilitate: 
a) sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri şi se încadrează în 
categoria IMM, conform Legii 346/2004; 
b) sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta 
procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 
337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea clasificării activităţilor din 
economia naţională);  
c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice (grup de 
întreprinderi  legate ce se comportă ca o întreprindere unică);        
d)  au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de 

înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat 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, 

cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de 

investiţii;  

e)  au capital social integral privat;  

f) societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în 

ultimii 3 ani. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de AFN în cadrul 

prezentului program decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere 

unică. 

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 o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin 

active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior 

(prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans); 

i)  au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;     
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j)  au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt înregistrate la Oficiul 

Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; 

k)  nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, 

executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii; 

l)  nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare 
consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 
1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei 
exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul 
terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de 
obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din 
fonduri comunitare. 
 
Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent 
dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare. 

 
 

2. Tipurile de ajutor financiar 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a 

cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la 

prezenta procedură.  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare 

beneficiar. 

 

3. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii 

eligibile: 

AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile: 

a) 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.), tablete, telefoane; Nu se pot achiziţiona mai multe 

echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu 

componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, 

instruire în domeniul calculatoarelor, etc.) 

b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;  

c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;  

d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;  

e) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul 

aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru 

care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de 

biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; 

f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare; 
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g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii 

(etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării 

activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;  

h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 

sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de 

alarmă), conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

i) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G 

conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia  

vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de 

întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.  

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru 

care solicită să primească ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport 

de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru 

achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau 

o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu 

beneficiază de ajutoare de minimis. 

j) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 

9001:2008(sistem de management al calităţii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  

mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor) ; OHSAS 18001: 

2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat; 

k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor 

promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care 

nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe 

toata perioada de monitorizare;  

l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 

precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie  pentru eficientizarea 

activităţilor pentru care a solicitat finanţare; 

m) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;  

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / 

perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de 

piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă 

necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă ; 

o)  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.) în cazul 

garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de 

investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru 

implementarea proiectului; 

p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului 

program şi implementarea proiectului (Maximum 8000 lei fara TVA ) . La aplicarea procentului nu se 

mailto:office.antreprevision@gmail.com


 

Antreprevision  

Trainings and business mentoring 

SNCMARITEXR SRL                                                                                  Telefon: 0740330311 
Sediu social: str. Florilor nr 320, Floresti, jud Cluj                                       Email: office.antreprevision@gmail.com 
CUI: RO31677815 

 

vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul 

Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate 

autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70; 

(2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea 

implementării şi certificării  sistemelor de management se finanţează  următoarele categorii de 

servicii: 

a)  cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi 

securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor (auditor intern); 

b)  consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management;  

c) certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii   

ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat. 

 

ATENTIE!  

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, 

instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.  

Principiul utilizat este cel al efecturii tuturor cheltuielilor de catre Beneficiar si rambursarea 

ulterioara a  acestora. 

 

GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII  

Comert 2018 
Întreprinderi cu activitate  

    

Profit net la 31.12.2017 5 

Societatea A obţinut profit net la 31.12.2017 5 

Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2017 0 

Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2017 

Management, resurse umane 15 

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2017 15 

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2017 10 

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2017 5 

Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2017 0 

Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii  25 

  

locuri de muncă create ≥ 2 15 
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locuri de muncă create = 1 10 

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat 

pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată 5 

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus 

create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau persoane 

defavorizate.* 10 

Ponderea investitiilor 15 

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate 

acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de 

calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  

software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din 

valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 15 

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate 

acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de 

calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  

software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din 

valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 10 

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate 

acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de 

calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  

software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 40% din 

valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 5 

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN  pe care accesează 10 

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 10 

Vechime activitate autorizată 6-12 luni 5 

Vechime activitate autorizată 3-6 luni 0 

Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la 

punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate 
 

Valoarea aportului propriu 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 

 

Profit din exploatare la 31.12.2017 10  

Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2017  10 
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Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2017  0 

 

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte. 

In ultimii ani, punctajul minim acceptat la finantare a fost 100 de puncte. 

La punctaje egale va prevala: 

- numărul de locuri de muncă nou create, 

- numărul mediu de salariaţi la 31.12.2017,  

- valoarea procentului aferent aportului propriu; 

- valoarea profitului din exploatare la 31.12.2017; 

- ponderea investiţiei în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 

2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 

2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii; 

- data si ora inscrierii in program. 

Pentru mai multe informații, echipa Antreprevision va sta la dispozitie. 

 

Cu respect, 

 

Mariana Ruscan 

General Manager 

Antreprevision 

Tel: 0740 330 311 
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