
CONSULTATIV COMERT - Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 

Pondere AFN Cel mult 90% - IMM-uri  

Valoare maximă 
AFN 

135.000 lei (Valoare totala a proiectului – 150.000 lei) 

Aport propriu / 
Credit Bancar 

Aport propriu 

Obiectivul 
programului 

-stimularea dezvoltării IMM-urilor 
-acces la finanţare 
-creşterea nivelului de competitivate 
-crearea locurilor de muncă 
-protecţia consumatorilor 

Vechime firmă Cel puţin 2 ani activitate 

Beneficiari - încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
-obiect de activitate: comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 
-codul CAEN autorizat pentru care solicită finanţare de min. 3 luni 
-capital social integral privat 
-nu au datorii către stat şi nu sunt în dificultate 
-sediul social şi activitate în România 

Activităţi 
excluse 

-activităţi excluse de normele europene 
-nu sunt eligibile firmele care au obtinut finantare in ultimii 3 ani (inclusiv firme partenere/legate) 

Cheltuieli 
eligibile 

-active corporale: echipamente IT, cititoare pt cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat electronice fiscale, 
echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru, electro şi motostivuitoare, mobilier, mijloace de transport 
marfă/persoane 
-active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, francize 
-alte costuri: sistem de management al calităţii, promovare online, cursuri de instruire, consultanţă (max. 4%), website 

Cheltuieli 
neeligibile 

-taxe, impozite, avize, comisioane, ambalaj, transport, punere în funcţiune, instruirea personalului pt utilizarea celor 
achiziţionate. 
-rambursarea împrumuturilor existente. 

Alte obligaţii -menţinerea investiţiei pe o perioadă de min. 3 ani 
-să păstreze locuri de muncă create prin program pe min. 3 ani.  

Punctaj şi 
evaluare 

Punctaj minim: 50 de puncte 
Tip: Ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute 
La punctaje egale:  nr. locuri create, nr. mediu de salariati la 31.12.14, valoarea cifrei de afaceri, achizitie echipamente 
din categoria de 2.1/2.2, valoarea profitului din exploatare, primul venit primul servit 

Derulare 
Program 

10 zile de la deschiderea liniei de finanţare 

 



Grila de Evaluare din 2015 

 

Evaluarea planurilor de afaceri – COMERT Grila Evaluare Plan de Afaceri  Intreprinderi cu activitate  

Sectorul pe care acceseaza  10  

Servicii  10  

Comert  5  

Ponderea sectorului de activitate pe care se acceseaza programul in cifra de afaceri  10  

CA este realizata preponderent din veniturile realizate in anul 2014, din domeniul pentru care se 
acceseaza Programul peste 50%  

10  

CA nu este realizata preponderent din veniturile realizate in anul 2014, din domeniul pentru care se 
acceseaza Programul peste 50% 

5 

Istoric  15  

Intreprinderea a obtinut profit net in exercitiul financiar anterior  10  

Intreprinderea a obtinut profit din exploatare in exercitiul financiar anterior 5 

Management, Resurse umane  15  

Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 3 angajati la 31.12.14 15 

Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 2 angajati la 31.12.14 10  

Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 1 angajat la 31.12.14 5  

Rezultate asteptate dupa implementarea planului de investitii  20  

Numar de locuri create la momentul decontului  

Locuri de munca create = 2  10  

Locuri de munca create = 1  5  

Min. 1 loc de munca din cele de mai sus creat – un absolvent 2013/2014/2015 5 

Min. 2 loc de munca din cele de mai sus creat – un absolvent 2013/2014/2015 10 

Ponderea investitiilor in echipamente tehnologice 15 

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct. 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004 reprezinta mai 
mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 

15 

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct. 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004 reprezinta mai 
mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 

10 

Desfasoara efectiv activitatea autorizata pe codul CAEN pe care acceseaza  15  

Vechime activitate autorizata >= 12 luni  15  

Vechime activitate autorizata 6-12 luni  10  

Vechime activitate autorizata 3-6 luni  5  

TOTAL  100  

 

 


