
  
SRL-D - Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzători tineri 

Pondere AFN Cel mult 50% 

Valoare 
maximă 

10.000 euro (44.821 lei) 

Aport propriu / 
Credit Bancar 

Min. 50% credit bancar sau aport propriu  

Obiectivul 
programului 

-stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi 
-acces la finanţare 
-dezvoltarea aptitudinilor manageriale 
 

Vechime firmă SRL-D, start-up 

Beneficiari -întreprinzător debutant  
-cel mult 5 asociaţi debutanţi  
-încadrare în categoria microîntreprinderilor  
-cel mult 5 activităţi CAEN.  

Activităţi 
excluse 

-intermedieri financiare şi asigurări 
-jocuri de noroc 
-tranzacţii imobiliare 
-producţie sau comercializare de armament, muniţii, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional 
-activităţi excluse de normele europene 

Cheltuieli 
eligibile 

-active corporale: mobilier, echipamente tehnologice, instalaţii de lucru, mijloace de transport marfa 
-active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, francize, website (max. 10.000 lei) 
-alte costuri de operare: materii prime, mărfuri, ch. de consultanţă (max. 5%), de servicii contabile, utilităţi, ch. 
administrative, etc.  

Cheltuieli 
neeligibile 

-rambursarea împrumuturilor bancare existente, taxe şi impozite, ch. de leasing, echipamente second-hand, amenzi, 
penalităţi, etc.  

Alte beneficii -scutire de plata contribuţiilor sociale pt 4 salariaţi 
-garanţii de stat pentru creditul acordat 

Alte obligaţii -cel puţin 2 salariaţi 
-reinvestirea a cel puţin 50% din profit realizat 
-ponderea investiţiilor de minim 40% din ch. eligibile. 
-menţinerea investiţiei pe o perioadă de min. 3 ani 

Trageri Max. 1 tragere, Durata de implementare: 50 de zile lucratoare 

Punctaj şi 
evaluare 

Punctaj minim: 50 de puncte 
Tip: Punctaj, la punctaje egale: achizitie de echipamente tehnologice, activitatea societatii, curs de antreprenoriat, 
asociatul sa fie somer, asociatul societatii sa fie absolvent, primult venit primul servit. 

Bugetul şi data 
înscrierii în 
Program 

Nu este publicat. 
Lansarea programului va fi anuntat cu 5 zile inainte de lansare.  

Linkuri utile http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/  

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/


 

 

Nr. crt. Criterii  

Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.” 

A 

1 Programare IT,  Producţie 30 

2 Turism  20 

3 Servicii 15 

4 Comert şi alte activităţi 10 

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D.”  

B 

5 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4 20 

6 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3 15 

7 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2 10 

Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri  

C 
8 Ponderea investiţiilor peste 60% 20 

9 Ponderea investiţiilor peste 40% 15 

Tipul cheltuielilor aferente  Planului de afaceri  

D 
10 Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri 10 

11 Echipamente tehnologice ȋn pondere  de peste 40% din valoarea planului de afaceri 5 

Asociatul /administratorul a urmat un curs de antreprenoriat   

E 
12 Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat  10 

13 Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat 5 

Asociatul/administratorul SRL-D este somer la data inscrierii sau absolvent in anul precedent inscrierii in program  

F 

14 Asociatul/administratorul SRL-D este şomer la data ȋnscrierii sau absolvent ȋn anul precedent ȋnscrierii ȋn program 10 

15 
Asociatul/administratorul SRL-D NU este somer la data ȋnscrierii sau NU este absolvent ȋn anul precedent ȋnscrierii in 
program 5 

Total puncte obţinute   

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte. 

Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte. 

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte. 

La punctaje egale va prevala: 
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului,  
- achizitia de echipamente tehnologice, 
- activitatea pe care accesează programul, 
- curs de antreprenoriat, 
-  Asociatul/administratorul SRL-D este somer la data inscrierii sau absolvent in anul precedent inscrierii in program  
- Data si ora inscrierii in program. 


