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MICROINDUSTRIALIZARE 

 

1. Beneficiari eligibili  
Ø Bucuresti-Ilfov: Microintreprinderi, Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (0 – 249 

angajati); 
Ø Restul tarii: Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (10 – 249 angajati). 

 

2. Criterii de eligibilitate  
Ø Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;   
Ø Se incadreaza in categoria IMM; 
Ø Au capital social integral privat;  
Ø Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului 

program decat cu o singura societate;   
Ø Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul 

Romaniei; 
Ø Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi 

desfasurat la momentul inscrierii online; 
Ø Au cel putin 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei 

electronice de inscriere a planului de afaceri;  
Ø Angajeaza, dupa aprobarea proiectului, minim 2 persoane; 
Ø Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si 

pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a 
accesa Programul;  

Ø Au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de procedurile 
de implementare a programelor nationale implementate prin AIMMAIPE, in cadrul carora au 
semnat contract de finantare in ultimii 3 ani; 

Ø Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere 
operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;  

Ø Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/AIMMAIPE/Consiliul Concurentei sau 
unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul 
in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral 
recuperata.  

Ø Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare 
pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 
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al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul 
privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
 

Ø Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani începand cu anul următor 
semnarii contractului de finantare, sa mentina investitia pentru care primesc AFN în cadrul 
Programului, sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul 
programului, sa pastreze numarul efectiv al locurilor de munca existente la data inscrierii 
online aferente salariatilor angajati pe durata nedeterminata, indiferent de norma de munca, si 
numărul locurilor de muncă create prin program conform numarului si tipului (absolvent după 
anul 2012/persoană defavorizată/şomer). 

 
Ø Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati au calitatea de 

asociati/actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la 
oricare din Programele derulate de către MEEMA prin DAPIMM sau AIMMAIPE in anul 
2020. 

 3. Activitati eligibile   
Ø Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, 

necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de 
noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor 
muzicale; 

Ø Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare 
electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;  

Ø Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform 
Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand vehiculele 
de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care 
efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost; 

Ø Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si 
servicii; 

Ø Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie, inclusiv din elemente prefabricate. 
Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie 
functionale la locul implementarii proiectului, la momentul decontului; La momentul platii 
AFN, spatiul trebuie sa figureze ca punct de lucru si cu codul CAEN accesat autorizat in 
respectiva locatie;  

Ø Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 
sisteme de protectie a valorilor umane si materiale; 

Ø Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, 
imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare 
desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); 

Ø Realizarea unei paginii web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau 
serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii 
economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii 
cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare; 
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Ø Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de 
energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea 
activitatilor pentru care a solicitat finantare;  

Ø Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau 
productie;  

Ø Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale - pentru asociatul/actionarul societatii 
aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala 
in limita a maxim 4.500 lei;  

Ø Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care 
emit garantii pentru credite, in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de 
beneficiari in vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru 
solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;  

Ø Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul 
prezentului program si implementarea proiectului (maxim 8000 lei fara TVA). 

 
4. Activitati neeligibile  

Ø  Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, salarii, chirii, 
punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt 
eligibile. 

5. Ajutor financiar  
Ø Alocatie Financiara Nerambursabila – 75%, dar nu mai mult de 450.000 Lei/beneficiar;  
Ø Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului; 

 
6. Coduri CAEN eligibile 

Ø 10 Industria alimentara 
Ø 11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi 

racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate; 
Ø 13 Fabricarea produselor textile; 
Ø 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte; 
Ø 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, 

harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor; 
Ø 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; 

fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite; 
Ø 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie; 
Ø 1811 Tiparirea ziarelor;  
Ø 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;  
Ø 20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu excepţia 2011, 2051, 2053, 2059.  
Ø 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;  
Ø 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice; 
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Ø 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; 
Ø 24 Industria metalurgica; 
Ø 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si 

instalatii - cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente 
grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei; 

Ø 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice; 
Ø 27 Fabricarea echipamentelor electrice; 
Ø 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.; 
Ø 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;  
Ø 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepţia 3040; 
Ø 31 Fabricarea de mobila; 
Ø 32 Alte activitati industriale n.c.a. 

 
La punctaje egale va prevala:  
 

Ø valoarea procentului aferent aportului propriu;  
Ø valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;  
Ø punctajul aferent ponderii investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1, 2.2 si 2.3. 

din H.G. nr. 2139/2004 si software-uri necesare desfasurarii activitatii sau obiecte de 
inventar asimilate grupelor mentionate;  

Ø punctajul criteriilor aferente cursurilor de competente digitale;  
Ø punctajul aferent criteriului de finantare anterioara;  
Ø numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create conform planului de afaceri;  
Ø numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create din randul persoanelor care fac 

dovada intoarcerii din diaspora;  
Ø data si ora inscrierii in program. 
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