
  
 
 

 

 

PROGRAMELE PENTRU STIMULAREA ŞI DEZVOLTAREA 

ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII FINANŢATE DE LA 

BUGETUL DE STAT ÎN ANUL 2013 

 

Direcţia Implementare Programe pentru 
 Întreprinderi Mici şi Mijlocii 



Direcţia Implementare Programe pentru  
Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

Pentru anul 2013 sunt bugetate următoarele programe naţionale: 
 
1.Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi 
serviciilor de piaţă; 
 
2. Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului; 
 
3.Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii tineri; 
 
4. Programul Mihail Kogălniceanu pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 
 
5. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea 
accesului la finanţare START; 
 
6. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul 
femeilor manager; 
 
7. Programul naţional multianual de infiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi 
de afaceri. 

 



Buget alocat 2013  –  17 000 000 lei,     număr minim de beneficiari 212. 
 
Schema de finanţare:                                                    maxim 80% pentru microîntreprinderi  
 - Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN)                  maxim 70% pentru întreprinderi mici  
                                                                                       maxim 60% pentru întreprinderi mijlocii,  
 
din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 80 000 lei (AFN) / IMM cu vechime minim 1 an 
calendaristic şi activitate în sfera comerţului şi serviciilor de piaţă; 
  
Cheltuieli eligibile: 
Investiţii în spaţii comerciale, echipamente tehnologice şi IT, licenţe, brevete, mărci, etichetare ecologică, 
publicitate şi promovarea activităţii, mijloace de transport, mobilier. 
 
STADIUL PROGRAMULUI: Procedura trimisa la Monitorul Oficial    
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Buget alocat 2013 – 1 000 000 lei; 
Prezentare program: 
 organizarea Târgului  Naţional pentru Artizanat şi Meşteşug 2013, susţinerea micilor meşteşugari în 
promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone. În 
cadrul Târgului beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii de meşteşug şi/sau artizanat şi vor 
putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii  prezenţi la 
târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru. 

STADIUL PROGRAMULUI –  În proiect  
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Buget alocat 2013 – 25 000 000 lei,   număr minim de beneficiari  587. 
Schema de finanţare cu credit bancar:      maxim 50% Ajutor Financiar Nerambursabil  
                                                                     minim 50% credit (garantat 80% de către FNGCIMM) 
Schema de finanţare fără credit bancar:  maxim 50% Ajutor Financiar Nerambursabil  
                                                                     minim  50% contribuţie proprie, 
din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10 000 Euro AFN / SRL-Debutant înfiinţat în baza 
OUG nr. 6/2011. 
Cheltuieli eligibile: Investiţii în spaţii comerciale, echipamente tehnologice şi IT, licenţe, brevete, mărci, 
etichetare ecologică, publicitate şi promovarea activităţii, mijloace de transport, mobilier, cheltuieli de operare. 
 
STADIUL PROGRAMULUI   Program operaţional  
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Buget alocat 2013– 16 115 000 lei; 
 
FACILITATI  CREDITARE: 
      Creditul acordat de 13 instituţii de credit partenere pe program de maxim 400.000 lei cu următoarele 
facilităţi:  
 dobânda subvenţionată – subvenţia acordată I.M.M. de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei 
prin D.I.P.I.M.M., în proporţie de 100% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 9% 
pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile ordonanţei de urgenţă nr. 60/2011 şi 
Legii nr. 218/2012.  
 garanţii în numele şi în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M. în calitate de mandatar al Ministerului 
Finanţelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili. Valoarea garanţiei de STAT poate fi de 
maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei , din valoarea creditului.  
 
STADIUL PROGRAMULUI – Program operaţional 
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Programul “Mihail Kogălniceanu pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii” 
 

Obiectivul programului, vizează sprijinirea accesului I.M.M.-urilor 

la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe 

termen de un an în vederea desfăşurării activităţii. 
 



Buget alocat 2013 – 20 000 000 lei,  număr minim de beneficiari 200. 
 
Schema de finanţare cu credit bancar:        maxim 70% Ajutor Financiar Nerambursabil  (AFN) 
                                                                            minim 30% credit (garantat 80% de către FNGCIMM) 
 
Schema de finanţare fără credit bancar:     maxim 70% Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) 
                                                                            minim 30% contribuţie proprie, 
din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 100 000 lei AFN / IMM cu vechime până la 2 ani şi activitate în 
sfera producţiei , serviciilor şi comerţului; 
 
Cheltuieli eligibile: 
Investiţii în spaţii comerciale, echipamente tehnologice şi IT, licenţe, brevete, mărci, etichetare ecologică, 
publicitate şi promovarea activităţii, mijloace de transport, mobilier. 
 
STADIUL PROGRAMULUI – Procedură trimisă la Monitorul Oficial. 
 
 
 
 

Direcţia Implementare Programe pentru  
Întreprinderi Mici şi Mijlocii 



 
Buget alocat 2013– 500 000 lei; 

Obiectivul Programului: stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private 

înfiinţate de către femei prin facilitarea  accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a 

surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finanţare. 

Schema de finanţare: 

Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 41.500 

lei/beneficiar 
Investiţii: echipamente tehnologice şi IT, licenţe, brevete, mărci, etichetare ecologică, publicitate şi 
promovarea activităţii, mijloace de transport, mobilier. 

 
STADIUL PROGRAMULUI:  În proiect  
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Buget alocat 2013 – 6 470 000 lei 
 
Prezenare Program: Liniile directoare de dezvoltare a prezentului Program sunt trasate şi dezvoltate de Ministerul 

Economiei prin DIPIMM, implementarea Programului, inclusiv monitorizarea acestuia, este efectuată de 
către Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. Programul constă în înfiinţarea 
de noi Incubatoare de Afaceri, dezvoltarea celor existente şi crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în 
România. 

 
STADIUL PROGRAMULUI – Procedură trimisă la Monitorul Oficial. 
 

Programul naţional multianual de înfiinţare şi 
dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri 

 
Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin 

înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin 

dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente. 
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Str. Poteraşi nr.11, sector 4, Bucureşti 
Tel:  021/ 336.14.68 ; 021/ 335.26.32 
Fax: 021/ 336.18.43 

www.aippimm.ro  
 

 

Direcţia Implementare Programe 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

http://www.aippimm.ro/
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