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Fișă de informare 

Programul “Start-up Nation România” 

Obiectivele programului 

Programul de finanţare urmăreşte: 

 Promovarea programului de sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi mici și mijlocii;  

 Susţinerea şi promovarea spiritului antreprenorial în general, precum şi a liberei iniţiative 

manifestată în special în zona valorificării comerciale a rezultatelor activității de cercetare-

dezvoltare și inovare. 

Solicitanţi eligibili 

Pot beneficia de ajutor nerambursabil în cadrul Programului Start-Up Nation România înteprinderile 
ce respectă cumultativ următoarele condiţii: 

 Se încadrează în categoria IMM. 

 Sunt înfiinţate de către persoane fizice după data de 30.01.2017. 

 Accesul la finanțare este permis doar întreprinderilor înființate de către persoane fizice care 
nu au și nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau 
mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în 
cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii 
de înscriere. 

 Respectă condiţiile de eligibilitate impuse prin Procedura de implementare a Programului 
Start-Up Nation România. 

  Condiţii specifice 

1. Să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă minim 1 
salariat (persoană defavorizată/absolvent începând cu 2012/șomer) la momentul depunerii 
cererii de decont şi să-l menţină în activitate cel puţin 2 ani începând cu anul următor plății 
ajutorului de minimis. 

2. Echipamentele şi utilajele achiziţionate în cadrul programului trebuie să fie noi şi pentru acestea 
nu se aplică amortizarea accelerată. 

3. Sunt favorizate investițiile în domeniul producției și programare IT (doar cod CAEN 6201). 
4. Sunt eligibile pe acest program toate regiunile țării. 
5. Își pot crește punctajul, proiectele care au ponderea în echipamente tehnologice și software-uri 

mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri sau dacă investiția are un caracter 
inovativ. 

6. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 pct. 
7. Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului “Start-up 

Nation - Romania” o singură dată. 

Cheltuieli eligibile 

1. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru-
inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu 
excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor 
muzicale. 
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2.  Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ 
(clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi 
comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achiziţionat în cazul programului 
se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din 
elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, 
trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului.  

3.  Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice 
cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale. 

4.  (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, 
rulote cu sau fără motor pentru comerț stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu 
excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau 
contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele 
terţilor sau contra cost.  
(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi, taxi nu este limitată valoarea maximă și 
numărul de autoturisme achiziționate. 
(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru 
toate activitățile din cadrul programului, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul 
de afaceri, în limită maximă de 36,000 lei fără TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. 
(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă 
pentru care solicită 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. 

5.   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.). 

6.   Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 
sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor 
fixe, cu completările şi modificările ulterioare. 

7.   Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 
precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor 
pentru care a solicitat finanţare. 

8.   Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a 
activității de comerţ, producţie sau servicii. 

9.   Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii 
pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de 
prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se 
acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul salariului 
mediu, inclusiv contribuțiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, 
utilităților și chiriei aferente după momentul semnării acordului pentru perioada de implementare. 

10. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a 
produselor sau serviciilor, 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 ajutorului de minimis, în limita maximă a  8.000 lei fără TVA.  

11. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize1, etichetare ecologică, licenţe, 
etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării 
activităţii pentru care se solicită finanţare.  

12. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii 
aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială 

                                            
1 se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de 
origine, cu traducere autorizată în limba romană; 
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în limita a maxim 3000 lei fără TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului 
pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente 
justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv. 

13. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform 
Codului Fiscal.  

14. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului 
program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA. Această activitate 
poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de 
consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă, care 
au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în 
statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile 
incluse în cod CAEN clasa 70.  

Grila de punctaj 

Nr. 
Crt. 

Criterii Punctaj 

Domeniul de activitate 

A 

1 Producție  40 

2 Programare IT - cod CAEN 6201 40 

3 Industrii creative  35 

4 Servicii 30 

5 Comerț și alte activități 25 

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul 
intreprinderii 

B 6 
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu normă 
întreagă) creat în plus față de cele de mai sus. 

20 

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane 
defavorizate*/absolvenți / somer după anul 2012 

C 

7 
Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți/ 
șomer după anul 2012 

25 

8 
Cel puțin 1  loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*/absolvent/ 
șomer după anul 2012 

20 

 * definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014  

Criterii aferent investiției 

D 
9 

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în 
pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 

10 

10 Caracter inovativ al investiției 5 
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Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte. 
Punctajul minim pentru admitere la finanțare  este 50 puncte. 

La punctaje egale va prevala: 

- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; 
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/șomeri/absolventi după anul 

2012; 
- achiziția de echipamente tehnologice; 
- activitatea pe care accesează programul; 
- data și ora înscrierii în program. 

Valoarea finanţării 

Valoarea ajutorului de stat va fi de maxim 200.000 lei (44.000 euro). 
 
Documentația de decont poate fi depusă în maxim 3 tranșe. Cheltuielile eligibile pentru care se vor 
aloca fonduri vor fi  certificate prin vizită la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere.  

 
Sunt prevăzute cele două sisteme de plată: prin rambursarea cheltuielilor efectuate de antreprenori, 
și respectiv prin cerere de plată.  

 
Dupa procedurile de selecție, termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 29 
septembrie 2017.  

Termen de depunere 

Firmele candidate se vor putea înscrie în program on-line, pe site-ul aippimm.ro, însă data 
deschiderii nu a fost anunțată exact, momentan. Finalul lunii mai sau începutul lunii iunie este ultimul 
termen avansat de reprezentanții ministerului de resort.  

http://www.aippimm.ro/

