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Dragi investitori,

Stimaţi parteneri,

Integrarea în Uniunea Europeană ne-a pus în 

faţa unei provocări căreia suntem cu toţii 

datori să îi răspundem: realizarea unor 

proiecte competitive capabile de a absorbi 

fondurile comunitare.

Noi, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, 

v-am fost alături, v-am pregătit deja pentru acest pas prin programele finanţate de la bugetul 

de stat. Programul naţional pentru susţinerea investiţiilor, cel pentru sprijinirea exportului 

sau cel pentru accesul IMM la servicii de consultanţă sunt doar câteva dintre programele 

pentru care Dumneavoastră, investitorii, v-aţi înscris într-o competiţie de proiecte cu 

adevărat europene. 

Startul a fost dat, iar noi vă vom fi şi de aici înainte alături!

Dorim să susţinem întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi microîntreprinderile, 

concentrându-ne atenţia cu precădere pe facilitarea accesului la capital, pe dezvoltarea 

tehnologică şi alinierea la standardele de calitate ale Uniunii Europene. 

Dorim să dezvoltăm şi să modernizăm sectorul productiv prin investiţii în instalaţii, echipa-

mente, maşini, aparatură, prin achiziţionarea de tehnologii, brevete, mărci, licenţe, precum 

şi prin implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţi şi al mediului.

Împreună vrem să asigurăm o accesare cât mai mare a programelor care vor fi cofinanţate 

din fonduri structurale, care să permită înlăturarea dezechilibrelor economice, precum şi 

dezvoltarea şi promovarea mediului de afaceri românesc la nivelul cerinţelor pieţei comunitare. 

Multă sănătate şi profit!

Ovidiu Silaghi

Ministru
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Programul naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea meşteşugurilor 
şi artizanatului
BUGET
PREVIZIONAT

4.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

31.12.2008

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, 
a întăririi clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea 
individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor sau al altor 
organizaţii, în special în localităţile rurale dar şi în cele urbane, protejarea 
meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în 
practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor obţinute de aceştia, 
în special al celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară 
şi artizanat, precum şi promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele 
naţionale şi internaţionale.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Agenţii economici pot beneficia de prevederile Programului, dacă 
îndeplinesc cumulativ, la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social integral privat;
b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane Euro, 
echivalent în RON, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul 
în lei a 43 milioane Euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
c) au cel puţin 1 an de la înfiinţare la data depunerii solicitării acordului de 
principiu pentru finanţare;
d) au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor 
care păstrează specificul execuţiei manuale (hand-made) şi artizanat, 
prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate 
manual în practicarea lor sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a 
meseriilor, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional;
e) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către 
bugetul general consolidat;
f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către 
bugetele locale;
g) au un număr mediu anual de salariaţi cuprins între 1 şi 249 inclusiv, în 
anul fiscal anterior;
h) au sediul, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
României.

BENEFICIARII Beneficiarii programului: IMM, cooperative, persoane fizice autorizate, 
asociaţii familiale, asociaţii şi fundaţii.

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ Finanţare-Granturi

SECTOR Sectoarele D - Produse ale industriei prelucrătoare şi G - Comerţul cu 
ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi de uz gospodăresc, conform clasificării CAEN

ZONA 
GEOGRAFICĂ România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale
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DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie, Direcţia 
pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare, 
Coordonator UIP: Diana Tache

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

Tel.: 021 336 18 02, 
diana.tache@mimmc.ro

ADRESA DE 
INTERNET www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE
ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti 

Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul 
femeilor manager din sectorul IMM
BUGET
PREVIZIONAT

2.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 02.18.2008 DATA 
TERMINĂRII

19.12.2008

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Promovarea unui sistem de informare şi instruire care să faciliteze 
mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice 
private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre 
obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la 
nivel local. 

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Înscrierea participantelor la aceste seminarii se face completând 
formularul de participare la seminar şi trimiţându-l:
1. la adresa de e-mail: office@mimmc.ro,
2. prin poştă (Strada Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti, cod poştal: 
040263) – în atenţia UIP Program femei manager
3. direct la sediul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii 
liberale, menţionând clar locaţia aleasă.

BENEFICIARII Femeile care au cetăţenie română şi care îndeplinesc la data depunerii 
formularelor de înscriere următoarele criterii de eligibilitate:
a) au vârsta peste optsprezece ani;
b) sunt absolvente de studii liceale;
c) s-au înscris în program pe baza Formularului de înscriere 
corespunzător, care este disponibil şi pe pagina de internet a 
MIMMCTPL: http://www.mimmc.ro/, în fişierul programului.
d) pentru fiecare locaţie se alocă prioritar maximum cinci locuri femeilor 
care provin din mediul rural, medii sociale defavorizate şi minorităţi 
etnice.
e) nu beneficiază de acest program persoanele care desfăşoară activităţi 
de consultanţă de orice tip şi absolventele cursurilor de pregătire 
antreprenorială derulate în cadrul prezentului program în anii 2005, 2006, 
2007

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Traininguri

SECTOR Toate sectoarele

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Serviciul Programe pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperatie

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

office@mimmc.ro; 
021 335 26 20
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ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

OTIMMC

ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti
Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea 
accesului acestora la finanţare - START
BUGET
PREVIZIONAT

4.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

31.12.2008

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul Programului îl constituie promovarea unui sistem formativ 
care să faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învăţământ şi 
piaţa forţei de muncă, precum şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. 
Programul urmăreşte:
• dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi 
gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile 
determinate de globalizarea pieţelor şi integrarea României în Uniunea 
Europeană;
• sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up) prin 
facilitarea accesului acestora la finanţare;
• stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, întreprinderi mici şi 
mijlocii (IMM) precum şi îmbunătăţirea performanţelor economice a celor 
existente, prin creşterea gradului de pregătire a personalului acestora;
• creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Programul se derulează în două etape, astfel:	
a) Etapa I - organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire 
antreprenorială destinate beneficiarilor Programului;	
b) Etapa a II-a - finanţarea celor mai bune planuri de afaceri prin alocaţie 
financiară nerambursabilă, denumită în continuare AFN, în limita 
bugetului prevăzut şi prin credite acordate prin intermediul instituţiilor 
de credit cu care Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, 
Turism şi Profesii Liberale va încheia Contracte de intermediere 
financiară pentru implementarea Programului.

BENEFICIARII Pot beneficia de prevederile Programului:	
1. Persoanele fizice care:

a) sunt cetăţeni români;	
b) au vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani neîmpliniţi;	
c) au studii medii sau superioare definitivate;
d) au obţinut un număr de minimum 50 de puncte, ca urmare a 
evaluării datelor din Formularul de înscriere.

2. Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale care:
a) sunt persoane fizice autorizate sau membri ai asociaţiei familiale şi 
au vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani neîmpliniţi; numai un singur 
membru al asociaţiei familiale poate beneficia de acest curs;	
b) sunt persoane fizice autorizate, respectiv membri ai asociaţiei 
familiale participant la Program cetăţean român;	
c) au cel mult 1 an de la autorizare/înfiinţare la data depunerii 
Formularului de înscriere;
d) au obţinut un număr de minimum 50 de puncte, ca urmare a 
evaluării datelor din Formularul de înscriere.
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BENEFICIARII 3. Persoanele juridice care:
a) sunt microîntreprinderi conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 
alin.(1) lit.a) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare;	
b) au capital social integral privat;	
c) asociatul ori acţionarul solicitant are vârsta cuprinsă între 18 şi 
35 de ani neîmpliniţi; numai un singur asociat/acţionar al persoanei 
juridice eligibile poate beneficia de acest curs;	
d) asociatul, acţionarul majoritar este cetăţean român;	
e) au cel mult 2 ani de la înfiinţare la data depunerii Formularului de 
înscriere şi la data depunerii planului de afaceri corespunzătoare celei 
de-a II-a etape a Programului;	
f) au ca obiect de activitate producţia de bunuri materiale şi/sau 
prestarea de servicii;
g) au sediul social, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe 
teritoriul României	
h) nu sunt în stare de faliment ori de lichidare, nu au afaceri 
administrate de un administrator/lichidator judiciar, nu au activităţile 
comerciale suspendate sau nu se află într-o situaţie similară cu cele 
menţionate mai sus, reglementată de lege;	
i) au obţinut un număr de minimum 50 de puncte, ca urmare a evaluării 
datelor din Formularul de înscriere.

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Prin Program se organizează şi finanţează în prima etapă cursuri 
de pregătire, destinate beneficiarilor eligibili, în domenii de interes 
pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii 
cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi 
dezvoltării unei afaceri.	
În etapa a II-a a Programului, se acordă sprijin financiar sub formă de 
credit bancar în limita maximă a 10.000 euro, echivalent în lei, prin 
intermediul instituţiilor de credit cu care MIMMCTPL va încheia Contracte 
de intermediere financiară pentru implementarea Programului şi AFN 
în limita maximă a 20.000 lei de către MIMMCTPL, pentru finanţarea 
celor mai bune planuri de afaceri elaborate de absolvenţii cursurilor de 
pregătire antreprenorială, organizate în prima etapă a Programului.

SECTOR (1) Nu beneficiază de prevederile Programului solicitanţii care au ca 
obiect de activitate unul dintre următoarele domenii:	
a) activităţi de intermedieri financiare, activităţi auxiliare intermedierilor 
financiare; agenţii economici cu activitate principală de comerţ, sectorul 
alimentar (excepţie făcând 502, 527, 553, 554); activităţi juridice, 
consultanţă în domeniul fiscal şi servicii de consultanţă de orice gen; 
furnizorii de instruire, selecţie şi plasare a forţei de muncă; serviciile de 
transport, depozitare şi comunicaţii; activităţile de închiriere (maşini, 
biciclete etc); serviciile oferite de agenţiile imobiliare; activităţile care 
prezintă risc pentru societate (alcool, tutun, arme); alte activităţi 
recreative; alte activităţi asociative;
b) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 104/2000;	
c) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole enumerate 
în Anexa nr.1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană;
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SECTOR d) activităţi de procesare şi marketing a produselor agricole listate în 
Anexa nr. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană, în următoarele 
cazuri:
- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii 
produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe 
piaţă de agenţii economici respectivi;
- când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat 
producătorilor primari (fermieri);	
e) din sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE	
nr. 1407/2002;	
f) activităţi legate de export către terţe ţări sau State Membre şi anume 
ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea 
unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de 
activitatea de export;	
g) ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor 
importate;	
h) sectorul transporturilor rutiere, dacă ajutorul este destinat achiziţionării 
de mijloace de transport rutiere;	
(2) Nu beneficiază de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul 
prezentului Program întreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul 
ultimilor trei ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), 
ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse 
comunitare) în valoare de 200.000 euro. Agenţii economici care vor 
depăşi acest prag prin însumarea alocaţiei financiare nerambursabile 
acordată prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani 
fiscali, nu pot beneficia de finanţare nici chiar pentru o fracţie până la 
atingerea plafonului de 200.000 euro.	
(3) Activităţile neeligibile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi menţionate şi 
în contractele de intermediere financiară încheiate între MIMMCTPL şi 
instituţiile de credit.

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie, UIP 
Program START

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

office@mimmc.ro; 
telefon: 021 335 26 20; 021 336 14 67; 

ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

	

ADRESE UTILE Strada Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti, cod poştal 040263
Calea Victoriei nr 152, sector 1, Bucuresti
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Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în 
limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
BUGET
PREVIZIONAT

20.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

 31.12.2008

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, capitalizarea 
acestora, consolidarea capitalului autohton

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE Cerere - tip însoţită de documentele prevăzute de Procedură. 

BENEFICIARII Întreprinderile mici şi mijlocii

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ Alocaţie financiară nerambursabilă.

SECTOR Toate sectoarele, cu excepţia: A - Agriculutră, vânătoare, silvicultură, 
B - Pescuitul şi piscicultura, C - Industria extractivă, I - Transport, 
depozitare şi comunicaţii, M - Învăţământ, Q - Activităţi ale organizaţiilor 
şi organismelor extrateritoriale

ZONA 
GEOGRAFICĂ România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ interior şi Cooperaţie.

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

office@mimmc.ro; 
021 335 26 20

ADRESA DE 
INTERNET www.animmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE 	

ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti 
Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi 
serviciilor de piaţă
BUGET 
PREVIZIONAT

30.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru IMM, Comerţ, 
Turism şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

31.12.2010

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Sprijinirea operatorilor economici, persoane juridice şi /sau persoane 
fizice şi asociaşii famililiare, prin facilitarea accesului la achiziţionarea 
de maşini, utilaje, instalaţii de lucru, mijloace moderne de evidenţă a 
gestiunii 

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Procedura de înscriere constă în completarea şi transmiterea către 
MIMMCTPL sau la sediile oficiilor sale teritoriale, de către beneficiarii 
eligibili, a unei cereri tip de acord de principiu pentru finanţare (cuprinsă 
în procedură), însoţite de documentele cerute în Procedura de
implementare a programului, care va fi publicată în Monitorul Oficial

BENEFICIARII Beneficiarii programului sunt IMM - uri, aşa cum sunt definite de lege, - 
persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative) şi persoane 
fizice/asociaţii familiare autorizate

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Ajutor financiar nerambursabil - de la bugetul de stat

SECTOR Sectoare care se regăsesc în Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
aprobată prin Legea nr. 650/2002.

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

office@mimmc.ro; 
021 335 26 20

ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

	

ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti	
Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist - TINCOOP

BUGET
PREVIZIONAT

1.500 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

31.12.2008

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist 
- TINCOOP îl constituie susţinerea societăţilor cooperative, promovarea 
spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor, precum şi 
creşterea numărului de locuri de muncă din domeniul cooperatist, prin 
promovarea produselor, serviciilor şi altor oportunităţi de afaceri ale 
cooperaţiei pe pieţele naţionale şi internaţionale, pentru îmbunătăţirea 
performanţelor economice şi tehnice ale societăţilor cooperative. 

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:	
a) organizarea de expoziţii - standuri ale societăţilor cooperative/
societăţilor cu capital majoritar cooperatist cu activităţi de producţie şi 
prestări servicii, pe domenii de activitate,	
b) organizarea de seminarii, mese rotunde şi ateliere de lucru,	
c) diseminarea de materiale informative pe teme privind dezvoltarea 
afacerilor,	
d) furnizarea serviciilor de instruire susţinute de experţi din domeniul 
public sau privat, din România în vederea creşterii competenţelor 
antreprenoriale.

BENEFICIARII Societăţi cooperative/societăţi cu capital majoritar cooperatist cu activităţi 
de producţie şi prestări servicii

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare-Granturi

SECTOR Toate sectoarele

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie, 
Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

021 336 18 02

ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE
ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti	

Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul pentru organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici şi Mijocii - TIMM 2008

BUGET
PREVIZIONAT

3.500 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

12.31.2008

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii - TIMM 2008, denumit în continuare Program, îl constituie 
promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi 
ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre 
potenţialii întreprinzători/întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii 
economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru 
sectorul IMM în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi 
îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi 
susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti. 

PROCEDURA Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:
    - organizarea unei expoziţii structurate în 2 secţiuni concomitente: 
prima dedicată instituţiilor şi agenţilor economici care furnizează produse 
şi servicii de asistenţă pentru IMM, iar cea de-a doua dedicată promovării 
produselor şi serviciilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii;
    - organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi 
prezentări în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a 
competenţelor antreprenoriale, îmbunătăţirii performanţelor economice şi 
tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, precum şi promovării 
produselor şi serviciilor româneşti;
    - diseminarea de materiale informative referitoare la iniţierea şi 
dezvoltarea afacerilor.
    - organizarea ediţiilor regionale ale Târgului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii - TIMM 2008, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru IMM şi 
Cooperaţie

BENEFICIARII Întreprinderile Mici şi Mijlocii

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare-Granturi

SECTOR Toate sectoarele economice

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

021 336 18 02

ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ADRESE UTILE Str. Poteraşi nr.11, sector 4, Bucureşti
Calea Victoriei nr.152, sector 4, Bucureşti
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Programul UNCTAD - EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii
BUGET
PREVIZIONAT

360 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

31.12.2008

	 	 	
OBIECTIVELE 
PROGRAMULUI

Identificarea întreprinzătorilor de succes, dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale şi a capacităţii manageriale, acordarea de sprijin şi 
consultanţă de calitate pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii, 
dezvoltarea metodelor moderne de afaceri, încurajarea schimbului 
de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel 
internaţional, acordarea de sprijin în stabilirea parteneriatului de afaceri 
cu companii din lumea întreagă, dezvoltarea exporturilor precum şi 
asistenţă şi sprijin în obţinerea de finanţări. 

PROCEDURA Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:
    - organizarea de ateliere de lucru pentru dezvoltarea competenţelor 
personale antreprenoriale şi a abilităţilor manageriale;
    - oferirea de consultanţă şi sprijin în accesarea de finanţări 
absolvenţilor programului prin intermediul Consiliului Consultativ al 
programului.
În vederea înscrierii la program se parcurg doua etape respectiv 
completarea formularului de înscriere care se poate descărca de pe 
site-ul ministerului şi participarea la un interviu în vederea evaluării 
potenţialului antreprenorial al beneficiarului.

BENEFICIARII Toate întreprinderile mici şi mijlocii

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Instruire antreprenorială

SECTOR Toate sectoarele economice

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

021 336 14 67

ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

UNCTAD

ADRESE UTILE Str. Poteraşi nr.11, sector 4, Bucureşti
Calea Victoriei nr.152, sector 4, Bucureşti
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Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare a incubatoarelor de afaceri

BUGET
PREVIZIONAT

2.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

31.12.2008

	 	 	
OBIECTIVELE 
PROGRAMULUI

Obiectivele Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare 
de incubatoare de afaceri sunt dezvoltarea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii (IMM) din România, prin infiinţarea unor noi incubatoare 
de afaceri, precum şi prin îmbunătăţirea eficienţei incubatoarelor de 
afaceri deja existente, crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării 
şi creşterii IMM; promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea 
performanţelor manageriale; consolidarea unui sector privat dinamic, 
capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale, 
precum şi integrarea acestora pe piaţa internă, facilitarea accesului 
IMM la surse de finanţare, creşterea numărului de activităţi economice 
competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei 
şomajului în zonele-ţintă 

BENEFICIARII Potenţialii întreprinzători care intenţionează sa înfiinţeze o întreprindere 
în conformitate cu legislaţia naţională sau întreprinderile deja înfiinţate 
cu cel mult 2 ani de activitate de la data înregistrării cererii pentru 
înscrierea în incubator şi care, la data solicitării, îndeplinesc cumulativ 
condiţiile de încadrare în categoria IMM stabilite de Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi criteriile de eligibilitate 
prevăzute în procedura de implementare.

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare-Granturi

SECTOR Producţie bunuri şi/sau prestări servicii.

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

021 336 18 02

ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE
ADRESE UTILE Str. Poteraşi nr.11, sector 4, Bucureşti

Calea Victoriei nr.152, sector 4, Bucureşti
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Programul naţional multianual pentru sprijinirea transferului afacerilor

BUGET
PREVIZIONAT

1.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

31.12.2008

	 	 	
OBIECTIVELE 
PROGRAMULUI

Transmiterea întreprinderii, fondului de comerţ către terţe persoane, 
în scopul asigurării continuării existenţei şi activităţii comerciale a 
întreprinderii, de regulă în cadrul aceleiaşi familii, cu titlu gratuit

BENEFICIARII Întreprinderile mici şi mijlocii

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare-Granturi

SECTOR Toate sectoarele economice

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

021 336 18 02

ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE
ADRESE UTILE Str. Poteraşi nr.11, sector 4, Bucureşti

Calea Victoriei nr.152, sector 4, Bucureşti
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Programul naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea accesului
întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă
BUGET
PREVIZIONAT

6.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

31.12.2008

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2006 - 2009 
pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) la 
servicii de instruire şi consultanţă îl constituie afirmarea şi valorificarea 
potenţialului de producţie şi de servicii al întreprinderilor mici şi mijlocii, 
prin instruirea personalului lor cu funcţii de decizie şi/sau de execuţie şi 
facilitarea accesului acestora la servicii de consultanţă, pentru integrarea 
cu succes în Uniunea Europeană.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Procedura de înscriere constă în completarea şi transmiterea către 
MIMMCTPL sau la sediile oficiilor sale teritoriale, de către beneficiarii 
eligibili, a unei cereri tip de acord de principiu pentru finanţare (cuprinsă
în procedură), însoţite de documentele cerute în procedura de 
implementare a Programului, care va fi publicată în Monitorul Oficial.

BENEFICIARII Societăţile comerciale şi societăţile cooperative care îndeplinesc, la data 
solicitării, criteriile de eligibilitate prevăzute în procedura de implementare 
a Programului, care va fi publicată în Monitorul Oficial.

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare-Granturi

SECTOR Producţie bunuri şi/sau prestări servicii

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

021 336 18 02

ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE
ADRESE UTILE Str. Poteraşi nr.11, sector 4, Bucureşti

Calea Victoriei nr.152, sector 4, Bucureşti
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Programul naţional multianual pentru susţinerea înfiinţării şi dezvoltării IMM

BUGET
PREVIZIONAT

25.440 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul pentru Intreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale

DATA ÎNCEPERII 01.01.2008 DATA 
TERMINĂRII

31.12.2008

	 	 	
BENEFICIARII Toate întreprinderile mici şi mijlocii

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare-Granturi

SECTOR Toate sectoarele economice

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

021 336 18 02

ADRESA DE 
INTERNET

www.mimmc.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE
ADRESE UTILE Str. Poteraşi nr.11, sector 4, Bucureşti

Calea Victoriei nr.152, sector 4, Bucureşti
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Fondul de mediu

BUGET
PREVIZIONAT

În limita sumelor aprobate 
pentru fiecare categorie de 
proiecte.

SURSA DE 
FINANŢARE

Administraţia Fondului 
pentru Mediu - Fondul 
pentru Mediu

DATA ÎNCEPERII La intervale regulate de 
timp, AFM lansează sesiuni 
de depunere a cererilor de 
finanţare, fie pe categorii 
de proiecte, fie pe tipuri 
(subclasificare a categoriilor de 
proiecte aşa cum sunt acestea 
stabilite în O.U.G. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu) şi 
un Ghid de Finanţare aferent 
sesiunii.

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Fondul pentru mediu reprezintă un instrument economico-financiar 
destinat susţinerii şi realizării proiectelor de protecţia mediului, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei 
mediului.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Etapele sesiunii de finanţare sunt:	
1. Lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare, fie pe 
categorii de proiecte, fie pe tipuri de proiecte, aşa cum sunt acestea 
stabilite în O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;	
2. Publicarea pe site-ul AFM a Ghidului de finanţare;	
3. Depunerea cererilor de finanţare de către solicitanţi;	
4. Analiza, evaluarea şi selecţia proiectelor de către Comisia de analiză şi 
evaluare;	
5. Avizarea proiectelor de către CD;	
6. Transmiterea scrisorilor de respingere;	
7. Aprobarea proiectelor de către CA;	
8. Transmiterea scrisorilor de aprobare;	
9. Informarea/notificarea Consiliului Concurenţei asupra finanţării (unde 
este cazul);	
10. Negocierea, semnarea contractelor şi acordarea finanţării.

BENEFICIARII IMM

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Sprijin financiar din Fondul pentru Mediu, sub forma unei finanţări 
nerambursabile, acordat în baza legislaţiei din domeniul ajutorului de stat.

SECTOR Conform O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin 
Legea nr.105/2006, categoriile de proiecte eligibile pentru finanţare se 
stabilesc prin planul anual de lucru şi vizează îmbunătăţirea performanţei 
de mediu privind:	
a) prevenirea poluării;	
b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului;	
c) reducerea nivelurilor de zgomot;	
d) utilizarea de tehnologii curate;	
e) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;	
f) protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru 
comunităţi locale;



��

SECTOR g) gospodărirea integrată a zonei costiere;	
h) conservarea biodiversităţii;	
i) administrarea ariilor naturale protejate;	
k) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;	
l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;	
m) reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;	
n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, 
stabilite în condiţiile legii;
Solicitanţii IMM pot aplica pentru obţinerea unei finanţări la oricare 
din categoriile de proiecte menţionate mai sus, cu menţiunea că 
Regulamentul nr.1628/2006 nu se aplică următoarelor sectoare: sectorul 
agricol şi acvacultură, sectorul şantierului naval, industria cărbunelui, 
industria oţelului, sectorul fibrelor sintetice.
Proiectele solicitanţilor care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către stat şi 
către Fondul pentru mediu, precum şi proiectele celor care sponsorizează 
activităţi cu efect negativ asupra mediului nu beneficiază de sprijin 
financiar din partea Administraţiei Fondului.

ZONĂ 
GEOGRAFICĂ

În conformitate cu Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru 
perioada 2007-2013, întreg teritoriul României este eligibil pentru 
ajutor de stat regional în baza art. 87 (3) (a) din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene.
Finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de operatorii 
economici (IMM) se face în procent de până la 50%, cu excepţia Regiunii 
Bucureşti-Ilfov. În cazul în care beneficiarul are sediul social/punctul de 
lucru la care se implementează proiectul în Regiunea Bucureşti-Ilfov, 
finanţarea se acordă sub formă de fonduri nerambursabile, în cuantum 
de maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului.

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Administraţia Fondului pentru mediu gestionează Fondul pentru mediu

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Proiecte

ADRESĂ DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

Tel. / Fax: 021 319 48 49; 021 319 48 50
afm@afm.ro

ADRESA DE 
INTERNET

www.afm.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE
ADRESE UTILE
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Creşterea competitivităţii produselor industriale

BUGET
PREVIZIONAT

Anul 2008: 40.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

Ministerul Economiei şi 
Finanţelor

DATA ÎNCEPERII După semnarea contractului 
de finanţare de către 
Conducerea MEF, în baza 
aprobării de către Comisia 
pentru derularea mecanismului 
de acordare a sprijinului 
financiar (conf. HG nr. 
1247/2005). Anual, după 
publicarea în Monitorul Oficial 
al României a Legii bugetului 
de stat. 

DATA 
TERMINĂRII

La maxim 24 de luni de 
la începere

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale este 
un program multianual destinat operatorilor economici cu activitatea 
principală industria prelucrătoare, având ca principale obiective:	
- Creşterea competitivităţii produselor industriale,	
- Promovarea unui management durabil al resurselor şi protecţia 
mediului,	
- Sporirea rolului cercetării şi dezvoltării în promovarea de noi produse şi 
tehnologii.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Pe baza unei cereri tip şi a dosarului care să ateste îndeplinirea 
cumulativă, de către operatorul economic solicitant, respectiv de către 
proiect, a condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în HG nr. 
1247/2005 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului 
financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii 
produselor industriale.
Proiectele se înregistrează în Registrul Unic de evidenţă al Comisiei, în 
ordinea numerelor de înregistrare primite de la Registratura Ministerului 
Economiei şi Finanţelor – Direcţia Generală Politică Industrială şi 
Competitivitate după care sunt evaluate, în ordinea din Registrul Unic.

BENEFICIARI Operatori economici cu activitatea principală industria prelucrătoare, 
conform secţiunii D, poziţiile 1711-3720 inclusiv, din Clasificarea 
activităţilor din economia naţională – CAEN, iar pentru unele activităţi pot 
fi şi entităţi din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor 
industriale şi asociaţii profesionale sau patronale de ramură.

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Prin acest Program se acordă sprijin financiar pentru următoarele 
activităţi:	
a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii 
şi/sau a sistemelor de management al mediului – 75% de la buget;
b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii 
şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru 
responsabilitatea socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de 
management al securităţii informaţiei – 65% de la buget;
c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare 
existente, precum şi acreditarea acestora, după caz – 65% de la buget;
d) certificarea produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru 
produse – 65% de la buget;
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TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii 
economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul 
programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi 
aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci - 65% de la buget; 
f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din 
industria prelucrătoare, în vederea realizării planurilor de restructurare-
dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată – 50% de 
la buget;
g) organizarea şi amenajarea în incinta agenţilor economici, în spaţiile 
existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor 
industriale - 30%;
h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi 
modelelor industriale româneşti - 45% de la buget.
Suma acordată unui operator economic este de maxim 90.000 euro 
pentru o perioadă de 3 ani, pentru unul sau mai multe proiecte, 
valoarea minimă a unui proiect fiind de 5000 euro de la bugetul de stat.

SECTOR D – Produse ale industriei prelucrătoare conform cod CAEN de la 1711 la 
3720 inclusiv; Entităţi din infrastructura calităţii conform cod CAEN 7430 
(numai pentru activitatea de dotare şi/sau modernizarea laboratoarelor); 
Asociaţii profesionale şi patronale din industria prelucrătoare (numai 
pentru efectuarea de analiză şi evaluare comparativă pentru activităţi din 
industria prelucrătoare)

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul Economiei şi Finanţelor - Comisia pentru derularea 
mecanismului de acordare a sprijinului financiar
Preşedinte de Comisie: Viorel Palasca – Secretar de Stat la buget

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală Politică Industrială şi Competitivitate; Director General 
Adjunct – Aurica SERENY – Vicepreşedinte al Comisiei pentru derularea 
mecanismului de acordare a sprijinului financiar

ADRESA DE 
E-MAIL SAU 
TELEFON

E-mail: asereny@minind.ro	
Tel.: 021 305 52 05; 021 305 52 00

ADRESA DE 
INTERNET

www.minind.ro; Industria prelucrătoare; Competitivitatea produselor 
industriale

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

Organizaţtii profesionale şi patronale din industria prelucrătoare:	
- Asociaţia Industriei Vopselelor din România (AIVR)	
- Asociaţia Producătorilor de Mobilă (APMR)	
- Federaţia Patronală din Construcţii de Maşini (FEPACM)	
- Patronatul Român din Industria Electrotehnică, Tehnologia Informaţiilor 
şi Telecomunicaţiilor (APREL)	
- Federaţia Patronală din Industria Materialelor de Construcţii 
(PATROMAT)	
- Federaţia Patronală din Industria Sticlei (STICEF)	
- Federaţia Patronală din Industria Uşoară (FEPAIUS)	
- Asociaţia Patronală din Industria de Mase Plastice (ASPAPLAST)	
- Federaţia Patronală METALURGIA	
- Asociaţia Producătorilor de Medicamente din România (APMR)

ADRESE UTILE AIVR – office@aivr.ro; APMR – apmr@apmob.ro; FEPACM – fepa_cm@
griro.ro; APREL – aprel@fea.ro; PATROMAT – julian.radulescu@yahoo.
com; STICEF – m.danciulescu@sticef.ro; FEPAIUS – fepaius@ugir-
1903.ro; fepa_ius@yahoo.com; ASPAPLAST – aspaplast@radiotel.ro; 
METALURGIA – uniromsider@clicknet.ro;
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Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere - SDSCM

BUGET
PREVIZIONAT

760 mii USD pentru proiectele 
de activităţi generatoare de 
venit, din cadrul “Schemei 
de dezvoltare socială a 
comunităţilor miniere -
SDSCM” (SDSCM face 
parte din componenta de 
regenerare socio-economică 
a Proiectului de închidere a 
minelor, refacere a mediului şi 
regenerare socio-economică)

SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul Român de 
Dezvoltare Socială 
(FRDS) cu fonduri de 
la Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi Guvernul 
României

DATA ÎNCEPERII 27.09.2007 DATA 
TERMINĂRII

2009

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul SDSCM este de a contribui la procesul de combatere a 
sărăciei şi de a stimula, prin instrumente specifice, regenererea socio-
economică a zonelor afectate de restructurarea sectorului minier; de 
a dezvolta capacitatea comunităţilor miniere de gestionare a propriilor 
probleme prin identificarea problemelor prioritare, participarea la 
elaborarea unor cereri de finanţare şi la realizarea unor proiecte menite 
să conducă la rezolvarea acestor probleme. Obiectivele proiectelor de 
activităţi generatoare de venituri sunt: întărirea capacităţii grupurilor 
productive provenite din comunităţile miniere de a face faţă cerinţelor 
pieţei; sporirea şanselor de creare a unor locuri de muncă şi a unor 
surse suplimentare de venit pentru beneficiarii proiectelor; oferirea 
unei alternative de regenerare socio-economică pentru zonele 
monoindustriale; implicarea comunităţilor în protejarea mediului. 

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

FRDS finanţează numai proiecte care au la bază o cerere de finanţare 
care demonstrează interesul şi implicarea comunităţii miniere în 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Pentru a putea solicita 
finanţarea unui proiect, grupurile productive, compuse din cel puţin 
10 locuitori ai unei comunitaţi miniere, trebuie să se înregistreze 
ca persoane juridice, conform Legii nr.129/1998, republicată şi să 
desemneze un Comitet de Conducere a Proiectului. Parteneriatele cu 
autorităţile locale nu sunt obligatorii. Proiectele (cererile de finanţare 
împreună cu planurile de afaceri şi cu alte documentele solicitate) sunt 
evaluate, la birou şi în teren, de către un grup de evaluatori independenţi, 
în funcţie de criterii precum: consistenţa tehnică, soliditatea economică 
şi financiară, beneficii aşteptate, capacitatea de realizare/implementare, 
participarea beneficiarilor, durabilitatea proiectului, protecţia mediului. 
La propunerea subcomitetului de selecţie, Consiliul Director al Fondului 
Român de Dezvoltare Socială aprobă proiectele. Grupurile productive 
care au propus proiectele aprobate se transformă în entităţi juridice 
recunoscute de legislaţia în vigoare (SRL, asociaţie etc) pentru a 
implementa proiectele respective.

BENEFICIARII Beneficiarii programului se încadrează la categoria Start up. 
TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Tipul de sprijin furnizat către grupul ţintă face parte din categoria Training 
şi instruire (start-up şi training general şi facilităţi pentru instruire) şi din 
categoria Finanţare (Grant-uri)
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SECTOR Sectoarele ţintă ale programului (domeniile de activitate ce pot fi 
finanţate) sunt cele care se încadrează în categoriile de Produse ale 
industriei prelucrătoare, Repararea autovehiculelor şi a bunurilor de uz 
gospodăresc, Transport, Depozitare şi Alte sectoare.

ZONA 
GEOGRAFICĂ

Judeţele beneficiare sunt: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, 
Caraş Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, 
Maramureş, Mehedinţi, Prahova, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vâlcea.

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Compartimentul Activităţi Generatoare de Venit. 
Persoana responsabilă cu programul: Claudia Mandea, monitor AGV 

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

cmandea@frds.ro; office@frds.ro; 
Tel.: 021 315 34 15; 021 315 34 95; 021 315 34 40

ADRESA DE 
INTERNET

www.frds.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

Implementarea programului este asigurată de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS) în colaborare cu Agenţia Naţională pentru 
Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM)

ADRESE UTILE http://andzm.minind.ro
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Schema de microcredite

BUGET
PREVIZIONAT

14.000 mii USD SURSA DE 
FINANŢARE

Împrumut BIRD 4759-RO: 
12.250.000 USD; 
Contribuţia Guvernului 
României: 750.000 USD

DATA ÎNCEPERII Este în implementare 
Schema începută în 
cadrul Proiectului pilot, 
care funcţionează în 
sistem revolving

DATA 
TERMINĂRII

Noiembrie 2009

	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Facilitarea accesului la credite pentru întreprinzătorii care nu au 
capacitatea de a apela la credite bancare şi dezvoltarea abilităţilor 
acestora de accesa şi utiliza credite pentru activităţi generatoare de venit

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Agenţiile de creditare contractate în cadrul proiectului folosesc două 
metodologii specifice: cerere de creditare adresată agenţiei, în cazul 
CHF România - prin Express Finance, respectiv constituirea de grupuri 
comunitare şi creditarea de grup în cazul CDE România

BENEFICIARII Întreprinzători particulari; IMM

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

1. Recepţie, facilităţi şi informaţii de bază; 2. Servicii profesionale de 
informare; 3. Consiliere şi Sprijin Direct; 4. Finanţare

SECTOR
ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Unitatea de Management a Proiectului (UMP-RSE); 
Responsabil program: Constantina Cozmaciuc

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

E-mail: constantina_cozmaciuc@minind.ro; 
Tel.: 021 317 25 78

ADRESA DE 
INTERNET

http://andzm.minind.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

Agenţii de microcreditare contractate în cadrul Proiectului: CHF România 
prin Express Finance şi CDE România

ADRESE UTILE wseas@express-finance.ro; office@express-finance.ro; www.express-
finance.ro; www.cde.ro; imanole@cde.ro; tneamtu@cde.ro
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Credite cu dobândă avantajoasă pentru crearea de noi locuri de muncă

BUGET
PREVIZIONAT

45.000 mii lei SURSA DE 
FINANŢARE

ANOFM administrat de BCR

DATA ÎNCEPERII 01.10.2007 DATA 
TERMINĂRII

31.06.2011

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Credite cu dobândă avantajoasă pentru crearea de noi locuri de muncă, 
min. 60% din rândul şomerilor

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Creditele cu dobândă avantajoasă pentru crearea de noi locuri de muncă 
se acordă în baza contractului de administrare şi instrucţiunilor comune 
ANOFM - BCR, iar documentaţia se depune la sediul agenţiilor judeţene 
respectiv al municipiului Bucureşti de ocupare a forţei de muncă

BENEFICIARII - Cooperativele meşteşugăreşti şi cooperativele de consum	
- Asociaţiile familiale	
- Persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi 
economice	
- Şomerii care înfiinţează intreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, 
asociaţii familiale sau devin persoane fizice care desfăşoară în mod 
independent activităţi economice	
- Persoanele în vârsta de până la 30 de ani, care au statut de student

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Creditele se acordă în cuantum de 20.000 lei pe fiecare loc de muncă 
nou creat, valoarea maximă a creditului fiind de 1.500.000 lei

SECTOR Toate sectoarele cu excepţia celor care conform reglementărilor CE nu 
pot face obiectul ajutoarelor de stat

ZONA 
GEOGRAFICĂ

Tot teritoriul României

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

ANOFM - BCR

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Birourile de credit din cadrul agenţiilor judeţene respectiv al municipiului 
Bucureşti de ocupare a forţei de muncă şi serviciile de creditare ale BCR

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

attila.antal@anofm.ro

ADRESA DE 
INTERNET

www.anofm.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE
ADRESE UTILE www.anofm.ro
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Microcredite

BUGET 7.000 mii USD SURSA DE 
FINANŢARE

ANOFM

DATA ÎNCEPERII 01.01.2007 DATA 
TERMINĂRII

31.07.2013

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Acordare de microcredite

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Acordarea de microcredite se face în baza unui plan de afaceri care se 
depune la birourile regionale ale CDE până la un nivel maxim de 25.000 
Euro

BENEFICIARII IMM

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Acordare de microcredite

SECTOR Toate sectoarele

ZONA 
GEOGRAFICĂ

Toate euroregiunile cu excepţia regiunii SV Oltenia

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Centrul de dezvoltare economica si ANOFM

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Departamentul de credit al CDE

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

021 212 07 30, Centrele zonale ale CDE

ADRESA DE 
INTERNET

www.cde.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

Centrul de dezvoltare economică
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Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC), iniţiat de Guvernul României prin 
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Băncii Mondiale
DATA ÎNCEPERII 2008 DATA 

TERMINĂRII
2009

DESCRIERE Proiectul EBC contribuie la extinderea accesului la tehnologiile moderne 
informaţionale şi de comunicaţii şi la îmbunătăţirea cunoştinţelor 
de utilizare a calculatorului pentru cetăţenii comunităţilor selectate, 
dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government, modernizarea 
procesului educaţional precum şi la promovarea comerţului electronic şi 
adoptarea soluţiilor inovative în mediul de afaceri.
Proiectele finanţate în cadrul EBC vor fi implementate, la nivel naţional, 
în mediul rural şi mic urban (oraşe sub 30,000 de locuitori).

SURSE DE 
FINANŢARE

Banca Mondială

AUTORITATEA DE 
IMPLEMENTARE

Unitatea de Management al Proiectului (UMP), din cadrul Ministerului 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

OBIECTIV 
GENERAL

Familiarizarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii cu tehnologii 
inovative, de înaltă productivitate, care pot asigura supravieţuirea şi 
trecerea la un mediu de afaceri performant. Acest mecanism oferă 
sprijin întreprinzătorilor particulari sau consorţiilor în efortul acestora de 
adoptare a soluţiilor inovatoare tip e-business cu scopul de a îmbunătăţi 
competitivitatea acestora pe pieţele naţionale şi internaţionale.

OBIECTIVE 
SPECIFICE

- Crearea de parteneriate cu instituţiile de cercetare/universităţi prin 
finanţarea unor proiecte comune de cercetare, dezvoltare, inovare 
(CDI), precum şi susţinerea altor forme de colaborare conexe (ex: reţele, 
clustere, practică etc);
- Dezvoltarea proiectelor destinate realizării şi promovării de produse/
servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative, folosind mijloace inovative;
- Obţinerea de asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate 
la aplicarea/achiziţionarea de tehnologii, informare tehnologică, 
implementarea standardelor europene de calitate, tehnici de gestiune a 
inovării etc;
- Implementarea sistemelor de tip e-business, e-commerce

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE

www.ecomunitate.ro; www.mcti.ro 
Adrese de contact: www.kep.ro; iulian.manea@mcti.ro
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PHARE 2006 „Asistenţă IMM pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă în afaceri”

BUGET
PREVIZIONAT

11.20 milioane Euro SURSA DE 
FINANŢARE

Contribuţie Phare + co-
finanţare de la Bugetul 
Naţional

DATA ÎNCEPERII 30.11.2008 DATA 
TERMINĂRII

30.11.2010

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Îmbunătăţirea accesului IMM la servicii de dezvoltare a afacerilor, oferite 
de către prestatorii de servicii de consultanţă. Acest obiectiv va fi urmărit 
prin reducerea costurilor suportate de către IMM pentru achiziţionarea 
serviciilor corespunzătoare de consultanţă

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Licitaţie deschisă

BENEFICIARII • IMM-uri, conform legislaţiei în vigoare în România;	
• ONG-uri care să aibă ca scop înscris în actele constitutive promovarea 
dezvoltării sectorului IMM şi să aibă IMM-uri ca membri sau membri 
fondatori.

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ
SECTOR Toate sectoarele

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală de Dezvoltare Regională - FONDURI PHARE

ADRESA DE 
INTERNET

www.mdlpl.ro
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PHARE 2005 CES “Asistenţă acordata IMM-urilor în scopul achiziţionării de servicii de 
consultanţă în afaceri“
BUGET
PREVIZIONAT

1.157 mii Euro SURSA DE 
FINANŢARE

Program Phare 2005 
CES

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA TERMINĂRII 2009

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la servicii de dezvoltare a afacerilor, 
oferite de către prestatorii de servicii de consultanţă.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Licitaţie deschisă de proiecte

BENEFICIARII IMM-uri şi ONG-uri din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare nerambursabilă – Servicii de asistenţă pentru dezvoltarea 
afacerilor

SECTOR • Consultanţă generală în management – reorientarea restructurarea 
afacerii;	
• Asistenţă / instruire pentru management;	
• Asistenţă / instruire resurse umane;	
• Asistenţă în marketing şi cercetare de piaţă;	
• Asistenţă în producţie – productivitate, dezvoltare de produs, inovare, 
sisteme de calitate, certificare ISO;	
• Asistenţă pentru export;	
• Servici de informaţii / informare – sisteme IT, parteneriate, 
promovarea vânzărilor, transfer tehnologic, servicii inovative;	
• Servicii specializate pe sectoare / domenii de activitate;	
• Asistenţă în obţinerea de finanţare	
• Asistenţă pentru cunoaşterea şi respectarea reglementărilor legale, 
în special a celor legate de piaţa internă europeană, aplicabile în 
România, în calitate de stat membru al UE.

ZONA GEOGRAFICĂ Regiunea Sud Muntenia cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 
Ialomiţa, Giurgiu, Prahova, Teleorman

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuintelor (MDLPL) 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia

DEPARTAMENT SAU 
NUME CONTACT

MDLPL - Direcţia Generală de Dezvoltare Regională - Fonduri Phare	
ADR Sud Muntenia - Direcţia Dezvoltare

ADRESA DE E-MAIL 
SAU TELEFON

MDLPL: Telefon: 021 211 13 33
 Fax: 021 311 41 95	
ADR Sud Muntenia: E-mail: dezvoltare@adrmuntenia.ro	
 Telefon: 024 233 17 69	
 Fax: 024 231 31 67

ADRESA DE 
INTERNET

www.mdlpl.ro	
www.adrmuntenia.ro

ADRESE UTILE MDLPL - Bd. Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti	
ADR Sud Muntenia - Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod 910019, 
Călăraşi, jud. Călăraşi
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PHARE 2006 „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului privat al IMM 
în sectorul managementului deşeurilor”
BUGET
PREVIZIONAT

8.67 milioane Euro SURSA DE 
FINANŢARE

Contribuţie Phare + co-
finanţare de la Bugetul 
Naţional

DATA ÎNCEPERII 30.11.2008 DATA 
TERMINĂRII

30.11.2010

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Acordarea de asistenţă financiară IMM-urilor din toate cele opt regiuni ale 
ţării care acţionează direct în domeniile sectoarelor de management al 
deşeurilor sau au impact direct asupra sectorului deşeurilor cu scopul de 
a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor şi tratamentul 
adecvat al deşeurilor.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Licitaţie deschisă

BENEFICIARII Persoană juridică română legală, înfiinţată ca societate comercială 
şi înregistrată conform Legii nr.31/1990 actualizată, care corespunde 
definiţiei IMM-urilor, conform Legii nr. 346/2004, cu completările ulterioare 
din HG nr.27/2006

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ
SECTOR Toate sectoarele

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală de Dezvoltare Regională - FONDURI PHARE

ADRESA DE 
INTERNET

www.mdlpl.ro
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Capitolul.III..Finanţări din fonduri structurale
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Programul operaţional sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 1:
Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul de intervenţie D1.1, Operaţiunea
a): Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii
tangibile şi intangibile
BUGET
PREVIZIONAT

2007 - 2013 - DM 1.1. 
- Investiţii productive şi 
pregătirea pentru competiţia 
pe piaţă a întreprinderilor, în 
special a IMM: 
526.089.185 Euro

SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul European de 
Dezvoltare Regională

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA 
TERMINĂRII

2013

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul general al POS Creşterea Competitivităţii Economice este	
creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate 
cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de 
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene	
Obiective specifice:	
• valorificarea sectorului productiv bazată pe extindere şi modernizare, 
prin achiziţionarea de tehnologii şi echipamente noi, licenţe şi know-how;	
• inovarea proceselor de producţie şi a produselor;	
• promovarea dezvoltării durabile, diminuarea impactului negativ asupra 
mediului şi îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Cerere deschisă de proiecte cu termen limită pentru investiţiile de până la 
5.000.000 Lei.	
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă pentru investiţiile de 
până la 800.000 Lei.

BENEFICIARII întreprinderi mici şi mijlocii, societăţi cooperative 

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Alocaţie financiară nerambursabilă pentru:	
- Crearea unui nou amplasament de producţie (unitate de producţie/
instalaţie) pentru extinderea capacităţii de producţie, inclusiv transferul 
unei instalaţii de producţie existente, ca urmare a unui act administrativ 
(excepţie delocalizarea unei capacităţi de producţie din alt stat membru 
UE);	
- Extinderea unui amplasament existent pentru creşterea capacităţii de 
producţie;	
- Diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de 
noi produse;	
- Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie 
a unui amplasament existent (ex: modernizare instalaţii, echipament 
şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, 
introducerea de noi tehnologii de producţie). Echipamentele pentru 
protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale, 
reducerea emisiilor din atmosferă se finanţează numai în legătură cu 
investiţiile menţionate anterior;	
- Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, 
know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;	
- Instruire specializată, strict legată de activităţile de investiţii specificate 
mai sus
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SECTOR D.00 - Industrie prelucrătoare (cu excepţia fabricării armamentului şi 
muniţiei), F.00 + Construcţii şi CB + Industria extractivă + produsele 
neenergetice

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

mariana.spranceana@mimmc.ro

ADRESA DE 
INTERNET

www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

OTIMMC

ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti	
Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul operaţional sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 1:
Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul de intervenţie D1.1, Operaţiunea
b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale
BUGET
PREVIZIONAT

2007 - 2013 - DM 1.1. 
- Investiţii productive şi 
pregătirea pentru competiţia 
pe piaţă a întreprinderilor, în 
special a IMM: 
526.089.185 Euro

SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul European de 
Dezvoltare Regională

DATA ÎNCEPERII 2008 DATA 
TERMINĂRII

2013

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul general al POS: Creşterea Competitivităţii Economice este	
creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate 
cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de 
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene	
Obiective specifice:	
- adoptarea standardelor internaţionale şi certificarea sistemelor de 
management (de calitate, de mediu etc);	
- promovarea dezvoltării durabile, diminuarea impactului negativ asupra 
mediului şi îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă

BENEFICIARII Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, societăţi cooperative 

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Alocaţie financiară nerambursabilă pentru:	
- Implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii (ex. 
ISO 9001), management integrat, alte scheme de certificare;	
- Implementarea şi certificarea sistemelor de management al mediului 
(ISO 14001) sau certificarea voluntară de mediu (EMAS);	
- Etichetarea ecologică a produselor şi serviciilor;	
- Crearea şi modernizarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;	
- Acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;	
- Instruirea personalului, strict legată de activităţile precizate mai sus

SECTOR C.00 - Industrie Prelucrătoare; D.00 - Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; F. 00 – Construcţii; 
J.62, 63 - Informaţii şi comunicaţii; M 711 - Activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică legate de acestea, M 712 - Activităţi de testări şi 
analize tehnice, M.72 - Cercetare - Dezvoltare. 

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare
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ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

mariana.spranceana@mimmc.ro

ADRESA DE 
INTERNET

www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

OTIMMC

ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti	
Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul operaţional sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară
1: Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul de intervenţie D1.1,
Operaţiunea c) Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare
BUGET
PREVIZIONAT

2007 - 2013 - DM 1.1. 
- Investiţii productive şi 
pregătirea pentru competiţia 
pe piaţă a întreprinderilor, în 
special a IMM: 
526.089.185 Euro

SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul European de 
Dezvoltare Regională

DATA ÎNCEPERII 2008 DATA 
TERMINĂRII

2013

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul general al POS Creşterea Competitivităţii Economice este	
creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate 
cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de 
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene	
Obiective specifice	
• accesul pe noi pieţe;	
• promovarea dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea competitivităţii 
internaţionale.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă

BENEFICIARII Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, societăţi cooperative 

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Alocatie financiară nerambursabilă pentru:	
- Elaborare de studii de piaţă şi activităţi de promovare;	
- Participarea la târguri, expoziţii şi misiuni economice;	
- Achiziţia de servicii de consultanţă specializată

SECTOR Coduri CAEN: C.00 - Industrie Prelucrătoare; F.00 – Construcţii; J.62, 
63 - Informaţii şi comunicaţii; M 711 - Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea, M 712 - Activităţi de testări şi analize tehnice, 
M.72 - Cercetare - Dezvoltare

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

mariana.spranceana@mimmc.ro

ADRESA DE 
INTERNET

www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

OTIMMC

ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti	
Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul operaţional sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 1:
Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul de intervenţie D1.3, Operaţiunea
b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor
BUGET
PREVIZIONAT

2007 - 2013 - D.M. 1.3 
- Dezvoltarea durabilă 
a antreprenoriatului: 
302.562.105 Euro

SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul European de 
Dezvoltare Regională

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA 
TERMINĂRII

2013

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul general al POS Creşterea Competitivităţii Economice este	
creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate 
cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de 
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă

BENEFICIARII Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, societăţi cooperative 

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Alocaţie financiară nerambursabilă pentru:	
- dezvoltarea de strategii bazate pe soluţii inovative şi crearea de noi 
produse/servicii;	
- studii de fezabilitate şi pre-fezabilitate privind implementarea 
tehnologiilor eco-eficiente, tehnologii şi produse competitive;	
- management, marketing şi activităţi de promovare; 	
- consultanţă financiară;	
- inovare şi drepturi de proprietate intelectuală;	
- tehnologia informaţiei şi e-business;	
- managementul resurselor umane;	
- transferul afacerii.

SECTOR Toate sectoarele, cu excepţia: procesării primare a produselor agricole, 
enumerate în Anexa 1 din Tratat, pescuit şi acvacultură, construcţii 
navale, cărbune, oţel şi fibre sintetice, precum şi a următoarelor sectoare: 
arme şi muniţii, tutun, industrie, industria băuturilor alcoolice.

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

mariana.spranceana@mimmc.ro

ADRESA DE 
INTERNET

www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

OTIMMC

ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti	
Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul operaţional sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 1:
Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul de intervenţie D1.3, Operaţiunea
c) Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere
BUGET
PREVIZIONAT

2007 - 2013 - D.M. 1.3 
- Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului: 
302.562105 Euro

SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul European de 
Dezvoltare Regională

DATA ÎNCEPERII 2009 DATA 
TERMINĂRII

2013

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul general al POS Creşterea Competitivităţii Economice este	
creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate 
cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de 
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Expresie de interes şi dezvoltare de proiect	
Cerere de ofertă deschisă cu depunere continuă pentru membri

BENEFICIARII Autorităţi locale	
Întreprinderi	
ONG-uri

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Alocaţie financiară nerambursabilă pentru:	
- Elaborarea de studii pentru identificarea companiilor membre, evaluarea 
viabilităţii si beneficiilor în vederea creării şi dezvoltării clusterului/lanţului 
de furnizori;	
- Achiziţionarea de echipamente de logistică necesare pentru 
funcţionarea clusterului (bunuri tangibile şi intangibile pentru funcţionarea 
clusterului exclusiv teren şi mijloace de transport);	
- Servicii de consultanţă angajate înainte sau după constituirea 
clusterului;	
- Activităţi pentru promovarea clusterului sau a firmelor membre sau 
clienţilor;	
- Studii pentru cercetări de piaţă sectoriale sau regionale;	
- Alte activităţi pentru firmele membre sau clienţi (întâlniri de lucru, 
seminarii pentru membri sau potenţiali membri, clienţi).

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare	

ADRESA DE 
INTERNET

www.animmc.ro; www.mimmctpl.ro

ADRESE UTILE Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, Bucureşti	
Str. Poteraşi, nr. 11, Sector 4, Bucureşti
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Programul operaţional sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2: 
Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru creşterea competitivităţii
BUGET
PREVIZIONAT

Domeniul major de intervenţie	
�. Cercetarea în parteneriat 
între universităţi/institute de 
cercetare şi întreprinderi în 
vederea obţinerii de rezultate 
aplicabile în economie
Domeniul major de interventie	
3. Accesul intreprinderilor 
la activităţi de cercetare -
dezvoltare şi inovare.
Total 2007- 2013:
280.328.419 Euro din care: 
contribuţia UE:
182.498.395 Euro; Bugetul de 
stat: 0;
contribuţia privată: 
97.830.024 Euro

SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul European de 
Dezvoltare Regională

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA 
TERMINĂRII

2013

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectiv General:.
Creşterea productivităţii companiilor româneşti pentru reducerea 
decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE	
Ţinta:.
Creşterea medie anuală a productivităţii de cca. 5.5% până în 2015.	
România va atinge un nivel de aproximativ 55% din media UE	
Obiective specifice:.
•.Creşterea capacităţii C&D şi stimularea cooperării între instituţiile de 
CDI şi întreprinderi, precum şi facilitarea accesului întreprinderilor la CDI;
• Facilitarea accesului întreprinderilor la CDI;

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

OI-Cercetare lansează anunţul pentru competiţie conform metodologiei 
specifice fiecărei operaţiuni aşa cum este precizat în Ghidul Aplicantului.	
DG-OI-Cercetare are Birouri Teritoriale în toate cele 8 regiuni de 
dezvoltare ale României.	
DG-OI-Cercetare realizează evaluările propunerilor de proiecte în două 
etape:	
- Într-o primă etapă la nivelul BT-urilor se primesc propunerile de proiecte 
şi se efectuează evaluarea administrativă.	
- Într-o a doua etapă la nivelul central al OI-Cercetare se efectuează 
restul etapelor prevăzute în cadrul procedurilor.
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BENEFICIARII Întreprinderi care au CD ca obiect de activitate pentru Domeniul major 
de intervenţie 1. - Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute de 
cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în 
economie	
IMM, start- up; spin- off; întreprinderi inovatoare şi, în general, prin 
domeniul de intervenţie 3 – Accesul întreprinderilor la activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi inovare - se va oferi sprijin pentru creşterea 
capacităţii de cercetare a întreprinderilor cât şi pentru activitatile inovative 
ale întreprinderilor în vederea obţinerii de produse, tehnologii sau servicii 
noi sau îmbunătăţite prin valorificarea activităţilor de C-D. 

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

5. Finanţare pentru:	
- Sprijinirea creării de spin-off-uri şi dezvoltării de start-up-uri, prin 
transferul rezultatelor de C-D obţinute în cadrul universităţilor şi 
institutelor de C-D;	
- Dezvoltarea capacităţii de C-D a întreprinderilor, prin îmbunătăţirea 
infrastructurii C-D;	
- Stimularea întreprinderilor tinere pentru realizarea unor activităţi 
inovative bazate pe C-D;	
- Stimularea întreprinderilor pentru obţinerea de produse, servicii, 
tehnologii noi prin valorificarea rezultatelor de C-D;	
- Încurajarea parteneriatului între universităţi/institute de cercetare-
dezvoltare şi întreprinderi pentru intensificarea activităţilor de C-D în 
întreprinderi şi promovarea transferului tehnologic, în special în domenii 
ştiinţifice prioritare la nivel european sau de interes pentru România

SECTOR Toate sectoarele pentru Domeniul major de intervenţie 3 – Accesul 
întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare	
Cinci arii tematice prioritare: sănătate; agricultură, securitate şi siguranţă 
alimentară; energie; mediu; materiale, produse şi procese inovative 
pentru Domeniul major de intervenţie 1. - Cercetarea în parteneriat între 
universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de 
rezultate aplicabile în economie 

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România	

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

MEF- pentru POS-Creşterea Competitivităţii Economice	
ANCS- pentru Axa prioritară 2 din cadrul POS - Creşterea Competitivităţii 
Economice: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru 
creşterea competitivităţii

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

DGOI-Cercetare în cadrul ANCS

ADRESA DE 
E-MAIL SAU 
TELEFON

viorel.ioanas@mct.ro; mihaela.cimpuieru@mct.ro	
021 310 03 73

ADRESA DE 
INTERNET

www.mct.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE
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ADRESE UTILE Birourile teritoriale ANCS- DGOI-Cercetare:	
Ilfov: camelia@mct.ro	
elena@mct.ro	
Craiova: brinzan_mihaela@yahoo.com	
augustin_corneanu@yahoo.com	
g.vartopeanu@yahoo.com	
Timişoara: cristescu2006@yahoo.com	
vasile.dogaru@ucdctm.ro	
val2005dogaru@yahoo.com	
Cluj Napoca: cristina_pasare@yahoo.co.uk	
rodicameza@yahoo.com	
aprilis72@yahoo.com	
Târgovişte: v_filip@yahoo.com	
cristi_ml@yahoo.com	
Constanţa: andreeea77@yahoo.com	
cristina.frant@mct.ro	
Iaşi: do_botezat@yahoo.com	
Gabriela.dobos@mct.ro	
puiujica1@yahoo.com	
Alba Iulia: romannegoianamaria@yahoo.com	
sas_florentina2003@yahoo.com	
nicoletabuda1963@yahoo.com
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Axa Prioritară 3 - Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru Sectoarele Privat şi Public
SURSE DE 
FINANŢARE

Fondul European pentru Dezvoltare Regională

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA TERMINĂRII 2013

AUTORITATEA DE 
IMPLEMENTARE

Autoritate de Management: Ministerul Economiei şi Finanţelor

ORGANISM 
INTERMEDIAR

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

OBIECTIVE 
SPECIFICE

o Program Operaţional Sectorial - „Creşterea Competitivităţii Economice”:
- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv românesc 
- constituirea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor
o Axa Prioritară 3:	
Sprijinirea competitivităţii economice prin creşterea interacţiunilor dintre 
sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea Ia maxim a 
potenţialului TIC

AXELE 
PRIORITARE ALE 
PROGRAMELOR 
DESCHISE 
PENTRU IMM-URI

Axa Prioritară 3 - Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru 
Sectoarele Privat şi Public	
Domeniul Major de Intervenţie 3.1- Susţinerea utilizării Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor

Operaţiunea 1 - Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile 
conexe pentru IMM-uri şi ONG-uri	
Operaţiunea 3 - Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea reţelelor 
broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă 
largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei (zone rurale şi mici urbane 
defavorizate din punct de vedere al accesului);

Domeniul Major de Intervenţie 3.3 - Dezvoltarea e-economiei
Operaţiunea 1 - Suport pentru implementarea sistemelor informatice 
integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor	
Operaţiunea 2 - Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ 
electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri

ADRESA SITE: www.mcti.ro Secţiunea „Fonduri Structurale”

ADRESA E-MAIL: fonduriffimcti.ro

ADRESĂ 
INSTITUŢIE:

B-dul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Bucureşti

NUMERE DE 
TELEFON:

Şef Serviciu Evaluare, Selecţie şi Contractare	
Mădălina Adam: madalina@mcti.ro
021 311 41 40
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Programul Operaţional Regional 

BUGET
PREVIZIONAT

664.349.680 Euro SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul European de 
Dezvoltare Regional

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA 
TERMINĂRII

2013

	 	 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări 
economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor 
României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin 
concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea 
condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din 
regiunile României, în special din cele rămase în urmă, locuri mai 
atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.	
	
Obiective specifice:	
• Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea 
unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai 
echilibrate a Regiunilor; 	
• Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi, în particular, a accesibilităţii 
centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare;	
• Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor;	
• Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri; 	
• Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă

BENEFICIARII 1. IMM (microîntreprinderi din mediul urban, IMM din turism, societăţi 
comerciale administrator pentru structuri de sprijinire a afacerilor şi 
societăţi comerciale pentru aceste structuri)

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ 
ŞI ACTIVITĂŢI 
ELIGIBILE

Forma de finanţare din Programul Operaţional Regional este 
nerambursabilă.	
	
Activităţi eligibile	
	
Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local	

4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală	

• Construirea/ modernizare/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, 
exclusiv pentru activităţi de producţie şi servicii pentru firme;	
• Construirea/ extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de 
afaceri şi a drumurilor de acces;	
• Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul 
structurii de afaceri;	
• Conectarea la reţele broadband (Internet); 	
• Cablarea clădirii;	
• Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ 
modernizate/ extinse;	
• Activităţi de promovare a structurii de sprijinire a afacerii.
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TIPUL DE 
ASISTENŢĂ 
ŞI ACTIVITĂŢI 
ELIGIBILE

4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor	
	
• Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru 
activităţi de producţie, servicii, construcţii	
• Achiziţionare sisteme IT (hardware şi software);	
• Construcţia/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie a 
microîntreprinderilor;	
	
Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului	
	
5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice	
	
• Dezvoltarea reţelelor de captare şi /sau transport al izvoarelor minerale 
şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri 
terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi 
salinelor);	
• Crearea/reabilitarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a 
bazelor de tratament din staţiunile balneare şi balneo - climaterice, 
inclusiv a salinelor terapeutice;	
• Amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formaţiuni 
geologice, peşteri, saline, mine, vulcani noroioşi, lacuri) prin:	
- instalaţii de iluminat, încălzire, ventilaţie;
- creare/modernizare grupuri sanitare;
- creare puncte de colectare a gunoiului menajer.	
• Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor 
specifice (grupuri sanitare, apă curentă, iluminat etc.);	
• Modernizare şi extindere structuri de cazare şi utilităţi conexe;	
• Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice;	
• Construire piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie; 	
• Construire terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaţie;	
• Reabilitare căi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de 
interes turistic din zonele de deal şi de munte;	
• Creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de 
agrement;	
• Construire pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport 
pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea 
zăpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al 
pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de 
schi);	
• Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi 
de iarnă şi echiparea cu instalaţii şi echipamentele corespunzătoare;	
• Amenajări specifice sporturilor nautice;	
• Amenajări pentru practicarea pescuitului sportiv.
- creare puncte de colectare a gunoiului menajer.	
• Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor 
specifice (grupuri sanitare, apă curentă, iluminat etc.);	
• Modernizare şi extindere structuri de cazare şi utilităţi conexe;	
• Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice;	
• Construire piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie; 
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SECTOR Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local	

4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală	
	
- pentru acest domeniu de intervenţie nu au fost identificate codurile 
CAEN	
	
4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor	
	
- Microîntreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei 
şi/sau serviciilor şi/sau construcţiilor, localizate în mediul urban. Nu sunt 
eligibile microîntreprinderile care au ca domeniu de activitate următoarele 
coduri CAEN:	
	
• A; H; J; K; 6330; 9003; L; O (excepţie 92, 93); Q, în conformitate 
cu Ordinul INS Nr. 601 din 26 noiembrie 2002, privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională;

• A; I; K; M; N; O; R; U, în conformitate cu Ordinul INS Nr. 337 din 20 
aprilie 2007, privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională.	
	
Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului	

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice	
	
- IMM-uri din domeniul turismului, în conformitate cu Clasificarea 
Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), după cum urmează:

• Secţiunea H - Hoteluri şi restaurante şi Secţiunea O – Alte activităţi 
de servicii colective, sociale şi personale: 9233, 9234, 9253, 926, 9272, 
9304, în conformitate cu Ordinul INS Nr. 601/2002 privind actualizarea 
Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (în vigoare până la 31 
decembrie 2007);
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SECTOR • Secţiunea I – Hoteluri şi restaurante, cu excepţia grupei 562 „Activităţi 
de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie” 
şi Secţiunea R – Activităţi de spectacole, culturale şi recreative: 
9104, 931, 932, în conformitate cu Ordinul INS Nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (intră în 
vigoare de la 1 ianuarie 2008).

ZONA 
GEOGRAFICĂ

(1) Regiunea de dezvoltare Nord-Est	
(2) Regiunea de dezvoltare Sud-Est	
(3) Regiunea de dezvoltare Sud	
(4) Regiunea de dezvoltare Sud-Vest	
(5) Regiunea de dezvoltare Vest	
(6) Regiunea de dezvoltare Nord-Vest	
(7) Regiunea de dezvoltare Centru	
(8) Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional	
Director General Gabriel FRIPTU

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

info@mdlpl.ro	
0372 111 409

ADRESA DE 
INTERNET

www.inforegio.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)	
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)	
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)	
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)	
Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest)	
Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest)	
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)	
Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Bucureşti Ilfov (ADR Bucureşti Ilfov)	
Ministerul IMM-urilor, Comerţului, Turismului şi Profesiilor Liberale

ADRESE UTILE Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
• Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, judeţ Neamţ, cod poştal 610125	
• Telefon: 0233 218071	
• Fax: 0233 218072	
• E-mail: adrnorest@adrnordest.ro	
• Website: www.adrnordest.ro	
	
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est).
• P-ta Independenţei nr.1, Brăila, judeţ Brăila, cod poştal 810210	
• Telefon: 0239 611086; 0339 401019/19/20	
• Fax: 0339 401017	
• E-mail: adrse@adrse.ro	
• Website: www.adrse.ro
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ADRESE UTILE Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)	
• Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călăraşi, judeţ Călăraşi, cod poştal 910019	
• Telefon: 0242 331769	
• Fax: 0242 313167	
• E-mail: office@adrmuntenia.ro	
• Website: www.adrmuntenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)	
• Str. Unirii nr. 19, Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200585	
• Telefon: 0251 414904; 0251 412780	
• Fax: 0251 419496	
• E-mail: office@adroltenia.ro	
• Website: www.adroltenia.ro	
	
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest).
• Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judeţ Timiş, cod poştal 
300054	
• Telefon /fax: 0256 491923, 0256 491981	
• E-mail: office@adrvest.ro	
• Website: www.adrvest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)	
• Str. Sextil Puşcariu nr. 2, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, cod poştal 400111	
• Telefon: 0264 431550	
• Fax: 0264 439222	
• E-mail: adrnv@mail.dntcj.ro	
• Website: www.nord-vest.ro	
	
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).
• P-ţa Consiliul Europei bl. 32D, Alba Iulia, judeţ Alba, cod poştal 510096	
• Telefon: 0258 818616	
• Fax: 0258 818613	
• E-mail: office@adrcentru.ro	
• Website: www.adrcentru.ro	
	
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov (ADR Bucureşti Ilfov)	
• Calea Victoriei nr. 16-20, sc. A, et. 2, Sector 3, Bucureşti	
• Telefon: 021 315 9659	
• Fax: 021 315 9665	
• E-mail: contact@adrbi.ro	
• Website: www.adrbi.ro	
	
Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale	
• Str. Poteraşi nr 11, sector 4, Bucureşti	
• Tel.: 021 335 26 20, 021 335 26 32	
• Fax: 021 336 18 43	
• Website: www.mimmc.ro
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Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

SURSE DE 
FINANŢARE

Finanţare comunitară (Fondul Social European): 3.476.144.996 Euro
Finanţare naţională: 613.213.718 Euro
Finanţare privată: 164.118.452 Euro

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA 
TERMINĂRII

2013

AUTORITATEA DE 
IMPLEMENTARE

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Direcţia Generală 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

ORGANISM 
INTERMEDIAR

8 Organisme Intermediare Regionale în subordinea MMFES (Axe 
prioritare/domenii majore de intervenţie: 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 6.3)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (Axe prioritare/domenii 
majore de intervenţie: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 2.2)
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Axe prioritare/
domenii majore de intervenţie: 4.1, 4.2)
Centrul Naţional pentru Dezvoltarea învăţământului Profesional şi Tehnic 
(Axe prioritare/domenii majore de intervenţie: 2.1, 2.3)
2 Organisme Intermediare ce urmează a fi desemnate prin licitaţie 
publică (Axe prioritare/domenii majore de intervenţie: 3.3, 5.2, 6.1)

POS DRU AP1 AP 2 AP3 AP4 AP 5 AP6

Promovarea 
educaţiei şi 
formării iniţiale 
şi continue 
de calitate, 
inclusiv educaţia 
superioară şi 
cercetarea

♦ ♦ ♦

Promovarea 
culturii 
antreprenoriale şi 
creşterea calităţii 
şi productivităţii 
muncii

♦ ♦

Facilitarea 
inserţiei tinerilor 
pe piaţa muncii

♦ ♦

Dezvoltarea unei 
pieţe de muncă 
modernă, flexibilă 
şi inclusivă

♦ ♦ ♦ ♦
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Promovarea 
inserţiei/reinserţiei 
pe piaţa muncii 
a persoanelor 
inactive, inclusiv 
din zonele rurale

♦ ♦ ♦

Îmbunătăţirea 
serviciilor publice 
de ocupare

♦

Facilitarea 
accesului 
grupurilor 
vulnerabile la 
educaţie şi pe 
piaţa muncii

♦ ♦

AXELE 
PRIORITARE ALE 
PROGRAMULUI 
DESCHISE 
PENTRU IMM-URI

> AP 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice 
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 4 - Calitate în formare 
profesională continuă;	
> AP 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 1 
- Tranziţia de la şcoală la viaţa activă;	
> AP 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 3 
- Creşterea accesului şi participării la FPC;	
> AP 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 1 
- Promovarea culturii antreprenoriale;	
> AP 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 2 
- Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii;	
> AP 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 1 - Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de ocupare;	
> AP 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 2 - îmbunătăţirea accesului 
şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE	
Web-site: www.fseromania.ro	
Adresă: Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, Bucureşti	
Telefon: (+4021) 315 02 09, 315 02 08	
Fax: (+4021) 315 02 06	
E-mail: posdru@fseromania.ro

ORGANISME 
INTERMEDIARE

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului	
Adresă: Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucureşti	
Tel.: (+40 21) 311 75 25	
Fax: (+40 21) 311 75 26	
E-mail: oiposdru@oiposdru.edu.ro	
Website: www.posdru.edu.ro	
Agenţia Naţionlă de Ocupare a Forţei de Muncă
Adresă: Str. Spătaru Preda nr. 12, Sector 5, Bucureşti
Tel.: (+40 21) 319 12 84
Fax: (+40 21) 319 12 84
E-mail: oi_anofm@amposdru.mmssf.ro
Website: www.fse.anofm.ro
Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic
Adresă: Str. Spiru Haret nr. 10 -12, Sector 1, Bucureşti Tel.: (+40 21) 311 11 61; 
311 11 62 Fax: (+40 21) 312 54 98 E-mail: vet@tvet.ro Website: www.tvet.ro
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ORGANISME 
INTERMEDIARE

Organismul Intermediar Bucureşti-llfov
Adresă: Str. Spătaru Preda nr. 12, Et.5, Sector 5, Bucureşti
Tel.: (+40 21) 319 12 81; 319 12 80
Fax: (+40 21) 319 12 81
E-mail: office@oiposdrubi.ro, oi_bucuresti-ilfov@amposdru.mmssf.ro
Website: www.oiposdrubi.ro
Organismul Intermediar Nord-Est
Adresă: Str. General Dăscălescu nr. 15, BI.T1, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ
Tel.: (+40 233) 231 950; 231 957
Fax: (+40 233) 231 950
E-mail: oi_nord-est@amposdru.mmssf.ro
Website: www.fsenordest.ro
Organismul Intermediar Sud-Est
Adresă: Calea Călăraşilor nr. 13, Brăila, Jud. Brăila
Tel.: (+40 239) 610 749
Fax: (+40 239) 610 749
E-mail: oi_sud-est@amposdru.mmssf.ro; oir_se@oiposdru.ro
Organismul Intermediar Sud Muntenia
Adresă: Str. Portului nr. 2A, Călăraşi, Jud. Călăraşi
Tel.: (+40 242) 314 048
Fax: (+40 242) 314 048
E-mail: oi_sud@amposdru.mmssf.ro
Organismul Intermediar Sud-Vest Oltenia
Adresă: Str. Traian Demetrescu nr. 14, Craiova, Jud. Dolj
Tel.: (+40 351) 442 203
Fax: (+40 351) 442 202
E-mail: oi_sud-vest@amposdru.mmssf.ro
Organismul Intermediar Vest
Adresă: Bulevardul Mihai Viteazu nr. 30 B, Timişoara, Jud. Timiş
Tel.: (+40 256) 293 680; 293 686
Fax: (+40 256) 293 680; (+40 356) 080 248
E-mail: oi_vest@amposdru.mmssf.ro

Organismul Intermediar Nord-Vest
Adresă: Str. Someşului nr. 42, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Tel.: (+40 364) 402 788; 402 787
Fax: (+40 364) 402 788
E-mail: oi_nord-vest@amposdru.mmssf.ro; office@runv.ro
Organismul Intermediar Centru
Adresă: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, Alba lulia, Jud. Alba lulia
Tel.: (+40 358) 401 655
Fax: (+40 358) 401 655
E-mail: oi_centru@amposdru.mmssf.ro; oicentru@oicentru.alba.rdsnet.ro
Website: www.oirposdrucentru.ro
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Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR)

BUGET 
PREVIZIONAT 
(cheltuială publică 
nerambursabilă)

Măsurile care vizează sprijin 
pentru IMM-uri din PNDR:	
măsura 312 - “Sprijin pentru 
crearea şi dezvoltarea 
de micro-întreprinderi” - 
383.429.681 Euro	
măsura 313 - “Încurajarea 
activităţilor turistice” - 
544.222.774 Euro	
măsura 121 - ”Modernizarea 
exploataţiilor agricole” - 
674.442.968 Euro	
măsura 123 - ”Creşterea 
valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere” -
1.071.174.126 Euro	
măsura 143 - “Furnizarea 
de servicii de consultanţă şi 
consiliere pentru fermieri” - 
126.953.971 Euro

SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul European Agricol 
de Dezvoltare Rurală 
(80%) şi contribuţia 
naţională (20%)

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA 
TERMINĂRII

2013

		 		 		 	
OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Obiectivul general al PNDR vizează:	
• creşterea dinamismului economic al zonelor rurale din România, 
inclusiv dezvoltarea durabilă a sectorului agricol şi forestier;	
• conservarea şi îmbunătăţirea mediului natural;	
• creşterea dinamismului social şi a calităţii vieţii în zonele rurale.	
• dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor	
non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a 
veniturilor adiţionale. (măsura 312)	
• dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie 
la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, 
precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. (măsura 313)	
• creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună 
a resurselor umane şi a factorilor de producţie precum şi îmbunătăţirea 
calităţii produselor obţinute şi respectarea normelor comunitare privind 
cerinţele de eco-condiţionalitate (cross-compliance). (măsura 121)	
• creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier prin 
îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de 
procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere printr-o mai 
bună utilizare a resurselor umane şi factorilor de producţie. (măsura 123)	
• ameliorarea gestionării durabile de către fermieri a exploataţiilor lor 
având ca rezultat creşterea performanţei fermelor. (măsura 143)
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PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Implementarea măsurilor Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
(PNDR) se realizează prin intermediul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică subordonată 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având structuri la nivel 
regional (8 centre regionale - CRPDRP) şi câte un oficiu de plăţi la nivelul 
fiecărui judeţ - OJPDRP. Sprijinul financiar se acordă sub formă de 
ajutor public nerambursabil pe baza unui proiect, iar solicitarea acestui 
sprijin se face prin completarea unei cereri de finanţare şi depunerea 
acesteia la OJPDRP. După stabilirea conformităţii cererii, aceasta este 
transmisă CRPDRP-ului în vederea verificării criteriilor de eligibilitate şi a 
criteriilor de selecţie, şi ulterior, a semnării contractului de finanţare. Plata 
ajutorului public nerambursabil se face pe baza dosarului cererii de plată, 
la care se anexează documentele justificative (facturi, contracte, ordine 
de plată). Nu se acordă plăţi în avans, doar se rambursează cheltuielile 
eligibile deja efectuate.

BENEFICIARII Micro-întreprinderile din spaţiul rural activând în sectorul secundar şi 
terţiar (măsura 312)	
Micro-întreprinderile din spaţiul rural având ca obiect de activitate turismul 
(măsura 313)	
IMM-uri care desfăşoară activităţi agricole (măsura 121)	
IMM-uri din sectorul agroalimentar şi micro-întreprinderi pentru sectorul 
silvic (măsura 123)	
Furnizori de consiliere şi consultanţă, entităţi publice sau private, care au 
fost selectate în urma procedurii de selecţie (măsura 143)

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

312 - Sprijinul se acordă pentru următoarele tipuri de investiţii:	
- în activităţi de obţinere a produselor non-agricole, cu excepţia obţinerii 
produselor alimentare;	
- în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase;	
- în activităţi de producere şi vânzare a energiei din surse regenerabile;	
- investiţii pentru dezvoltarea activităţilor precum cele meşteşugăreşti, 
de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local, 
precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor 
produse obţinute din aceste activităţi);	
- servicii pentru populaţia rurală.	
313 - Sprijinul prin acestă măsura vizează:	
- investiţii în infrastructura de primire turistică;	
- investiţii în activităţi recreaţionale;	
- investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, 
amenajarea de marcaje turistice etc.;	
- dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul 
rural.	
121 - investiţii în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a 
animalelor (ca de exemplu construcţia şi/sau modernizarea de construcţii 
agricole, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi)	
123 - Sprijinul va fi acordat pentru investiţii corporale şi/sau necorporale 
întreprinderilor din industria de prelucrare a produselor agro-alimentare şi 
forestiere
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TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

143 - Sprijinul prin această măsura vizează:	
a) elaborarea planurilor de management şi a cererilor de finanţare/
cererilor de plată pentru măsurile din axele prioritare I, II şi III din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală	
b) asistenţa şi întocmirea aplicaţiilor de sprijin şi a planului de afaceri 
pentru măsurile privind fermele de semi-subzistenţă şi de instalare 
a tinerilor fermieri (din 2010 – 2013 numai pentru fermele de semi-
subzistenţă.) 	
c) elaborarea aplicaţiei pentru schema de agro-mediu	
d) evaluarea eligibilităţii fermelor de semi-subzistenţă pentru elaborarea 
aplicaţiei 	
e) consiliere privind managementul exploataţiei şi aplicarea bunelor 
practici agricole şi de mediu aşa cum sunt prevăzute în articolele 4 şi 
5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 şi anexele III şi IV ale aceluiaşi 
regulament, privind normele de securitate la locul de muncă precum şi 
alte condiţii prevăzute în regulamentele comunitare.	
f) evaluarea performanţelor exploataţiilor în materie de evidenţă a 
gestiunii economice agricole.	
g) pregătirea unor pliante şi materiale informative.	
h) elaborarea studiilor pentru măsurile de împădurire din axa II.

SECTOR Toate sectoarele CAEN cu excepţia sectoarelor A şi B şi a investiţiilor în: 
industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului, fabricarea armamentului 
şi muniţiei, baterea monedelor, activităţi de turism, activităţile exclusiv 
de comerţ şi intermedieri comerciale sau financiare, tranzacţii imobiliare, 
cercetare - dezvoltare, administraţie publică şi apărare, asigurări 
sociale din sistemul public, jocurile de noroc şi pariurile precum şi 
activităţile recreative legate de acestea, activităţi ale organizaţiilor şi 
organismelor extrateritoriale.(măsura 312), activităţi de turism (măsura 
313), agricultură, silvicultură şi industria alimentară, a băuturilor (măsurile 
121,123), consultanţă în sectoarele agricol şi silvic (măsura143)

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Dezvoltare 
Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Generală Dezvoltare Rurală, Director general: Viviana VASILE

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

viviana.vasile@madr.ro

ADRESA DE 
INTERNET

www.mapam.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE 
- instituţia 
care asigură 
implementarea 
Programului

APDRP

ADRESE UTILE www.apdrp.ro
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Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri regional şi local
BUGET
PREVIZIONAT

633,42 milioane euro SURSA DE 
FINANŢARE

Bugetul de stat
Bugete locale
Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR)

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA 
TERMINĂRII

2013

	 	 	
DOMENII DE 
INTERVENŢIE

1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală
2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 
pentru noi activităţi
3. Sprijinirea dezvoltării  microîntreprinderilor

ACTIVITĂŢI 
ELIGIBILE

Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activităţi 
de producţie, servicii, construcţii
Achiziţionare sisteme IT (hardware şi software);
Construirea/extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie a 
microîntreprinderilor

BENEFICIARII Microîntreprinderi localizate în mediul urban, care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul producţiei şi/sau serviciilor şi/sau construcţiilor.

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare-Granturi

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Cele 8 Agenţii de Dezvoltare Regională
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Capitolul.IV..Finanţări din fonduri de garantare
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Garanţie IMM

BUGET
PREVIZIONAT

Cotă parte din fondul de 
garanţii alocat de la Bugetul de 
Stat

SURSA DE 
FINANŢARE

Bugetul de Stat 

DATA ÎNCEPERII Iulie 2006 în baza publicării în 
Monitorul Oficial al normelor 
privind Garanţia pentru IMM.

DATA 
TERMINĂRII 

2010 cu posibilitatea de 
prelungire

OBIECTIVUL 
GARANŢIEI IMM

Obiectivul acordării garanţiei IMM îl constituie susţinerea şi dezvoltarea 
activităţii IMM-urilor prin facilitarea accesului acestora la creditele oferite 
de băncile comerciale româneşti.

PROCEDURA DE 
ACORDARE A 
GARANŢIEI IMM

Normele au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr. 612/14.07.2006 completate şi modificate prin normele publicate în 
Monitorul Oficial Nr.705/17.08.2006 şi nr. 535/07.08.2007	
Garanţia pentru IMM-uri este destinată garantării creditelor angajate 
de IMM-uri de la băncile comerciale în vederea finanţării dezvoltării 
şi modernizării activităţii proprii şi reprezintă maxim 80% din valoarea 
creditului acordat.	
Cererea de garantare este însoţită de documentaţia necesară analizării 
indicatorilor cantitativi şi calitativi privind situaţia economică financiară a 
IMM-ului, proiectul contractului de credit / oferta de creditare IMM-urilor 
solicitante etc.	
Cererea de garantare este însoţită de documente care alcătuiesc dosarul 
juridic, dosarul financiar şi alte documente solicitate de EXIMBANK 
specifice finanţării pentru care se solicită garanţia IMM.	
EXIMBANK analizează solicitarea de garanţie IMM şi propune 
Comitetului Interministerial pentru Garanţii Asigurări Finanţări (CIFGA) 
aprobarea/respingerea solicitării.	
În baza aprobării/respingerii solicitării date de CIFGA, EXIMBANK 
notifică IMM-ul privind hotărârea CIFGA şi procedează după caz la 
întocmirea Convenţiilor de Garantare şi la emiterea Scrisorii de Garanţie 
şi la încasarea comisioanelor de garantare. 

BENEFICIARI Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Garanţii

SECTOR Toate cu excepţia activităţilor legate de producţia procesarea sau 
comercializarea produselor agricole, activităţi curente de comerţ, 
producţia de armament, jocuri de noroc, producţia de alcool şi tutun, 
tranzacţii imobiliare (achiziţionarea de bunuri mobile în scopul vânzări/
închirierii), achiziţia de mijloace de transport de persoane cu o capacitate 
de până la 8 persoane

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România 

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A.

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Marketing şi Vânzări – Director – Mirona Stere
Direcţia Strategie Dezvoltare şi Politici Economice – Director - Dan Baciu	
Sucursale EXIMBANK – Director/Manager de Operaţiuni Bancare
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ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

mirona.stere@eximbank.ro	
tel.: 021/405.31.56	
fax:021/405.34.16	
	
dan.baciu@eximbank.ro	
tel. 021/405.31.53	
fax 021/405.32.06	
	
Sucursala Municipiului Bucureşti	
Telefon: 021 405.31.30 ; Fax: 021 405.32.22	
Elena Mocanu, Manager Operaţiuni Bancare	
	
Sucursala Bacău	
Tel.: 0234-52.36.00 Fax: 0234-52.41.18	
Stroiu C-tin – Director	
	
Sucursala Braşov	
Tel.: 0268-41.14.17 fax: 0268-47.10.09	
Keresztes Ana –Director	
	
Sucursala Constanţa	
Tel.: 0241-54.77.11 0241-54.81.01	
Ionel Ştefan - Director	
	
Sucursala Craiova	
Tel.: 0251-41.67.48 fax: 0251-41.34.95	
Gheorghita Mihart - Director	
	
Sucursala Cluj	
Tel.: 0264-43.80.82 fax: 0264-43.87.63	
Neamtu Cornelia – Director	
	
Sucursala Timişoara	
Tel.: 0256-24.60.02; fax 0256-24.60.06	
Marcu Virgiliu - Director

ADRESA DE 
INTERNET

www.eximbank.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

ALPHA BANK, ANGLO - ROMANIAN BANK, BANCPOST, BC 
CARPATICA SA, BCR, CR FIRENZE ROMÂNIA, BANK LEUMI, ATE 
BANK (MINDBANK), BRD, BANCA ROMÂNEASCĂ, CEC, BANCA, 
TRANSILVANIA, CITIBANK ROMÂNIA, CREDIT EUROPE BANK, 
GARANTIBANK INT. NV, UNICREDIT-ŢIRIAC, ING BANK NV, LIBRA 
BANK, PIRAEUS BANK, ROMANIAN INTERNATIONAL BANK, 
ROMEXTERRA BANK.

ADRESE UTILE



61

Compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei

BUGET 
PREVIZIONAT

8.500 mii lei pentru anul 
2007. Pentru anii următori se 
alocă la momentul prelungirii 
valabilităţii schemei.

SURSA DE 
FINANŢARE

Bugetul de Stat

DATA ÎNCEPERII Iulie 2006 în baza publicării în 
Monitorul Oficial a normelor 
privind compensarea parţială 
a dobânzii plătite de agenţii 
economici la creditele în lei.

DATA 
TERMINĂRII

2010 cu posibilitatea de 
prelungire

OBIECTIVUL 
SCHEMEI DE 
AJUTOR DE STAT

Această schemă urmăreşte susţinerea mediului de afaceri românesc prin 
stimularea utilizării creditelor în lei în scopul dezvoltării pe baze durabile a 
companiilor româneşti. Astfel, creditarea în moneda naţională devine mai 
avantajoasă decât creditarea în valută.	
Compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la 
creditele în lei are ca obiectiv reducerea cheltuielilor cu dobânda 
la creditele în lei contractate de operatorii economici de la băncile 
comerciale româneşti.

PROCEDURA DE 
ACORDARE A 
COMPENSĂRII DE 
DOBÂNDĂ

Această schemă de ajutor de stat este reglementată de Norme ce au 
fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 532 din 
20/06.2006, completate şi modificate de normele publicate în Monitorul 
Oficial partea I, Nr. 705/17.08.2006 şi abrogate şi reeditate prin normele 
publicate în Monitorul Oficial nr. 179/14.03.2007.	
Compensarea de dobândă reprezintă maximum 50% din dobânda 
curentă plătită în trimestrul anterior solicitării de compensare pentru 
creditele în lei contractate, încheiate ulterior datei de 01 ianuarie 2006, 
dar nu mai mult de echivalentul în lei a 200.000 euro (pentru domeniul 
de activitate de transport rutier valoarea este de maximum echivalent 
în lei de 100.000 euro). Nu se compensează dobânzile restante sau 
penalizatoare.	
Operatorii economici depun la sucursalele EXIMBANK cererea de 
acordare a compensării dobânzii plătite la creditele în lei însoţită de o 
serie de documente precum:	
- Situaţia dobânzilor plătite băncilor la creditele în lei;	
- Acord de consultare CRB;	
- Certificat de atestare fiscală;	
- Certificat constatator la zi de la Oficiul Registrul Comerţului;	
- Copie după contractul de credit;	
- Alte documente solicitate de EXIMBANK în funcţie de specificul 
finanţării pentru care se solicită compensarea de dobândă.	
Solicitarea de acordare a compensării de dobândă este analizată 
de către EXIMBANK şi este supusă aprobării/respingerii după caz 
Comitetului Interministerial pentru Garanţii, Asigurări, Finanţări.	
În baza Hotărârii Comitetului Interministerial pentru Garanţii Asigurări 
Finanţări, sucursalele informează operatorii economici asupra aprobării/ 
respingerii solicitării după caz şi procedează la încheiere Convenţiilor de 
acordare a compensaţiilor de dobândă.
După încheierea convenţiei se procedează la virarea sumei aprobate în 
contul operatorului economic deschis la EXIMBANK.
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BENEFICIARI - Întreprinderi Mici şi Mijlocii pentru dobânda plătită la creditele de 
investiţii acordate ulterior datei de 1 ianuarie 2006	
- Operatori economici pentru dobânda plătită la creditele contractate 
ulterior datei de 01 ianuarie 2006 pentru cercetare dezvoltare, protecţia 
mediului, ocuparea şi formarea personalului, dezvoltare regională	
- Operatori economici pentru dobânda plătită la creditele încheiate ulterior 
datei de 01 ianuarie 2006, având ca obiect participarea la târguri, studii 
sau servicii de consultanţă pentru lansarea unui produs nou/existent pe o 
piaţă nouă, în vederea promovării exportului

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare – ajutor de stat sub pragul de minimis autorizat în conformitate 
cu legislaţia Uniunii Europene

SECTOR Toate cu excepţia investiţiilor în domeniul armamentului, în activităţi 
dăunătoare mediului înconjurător, industria jocurilor de noroc, producţia 
şi comerţul cu ridicata al produselor de alcool şi tutun, sectorul carbonifer, 
domeniul pescuitului şi acvaculturii, activităţi legate de agricultură 
primară, tranzacţii imobiliare, achiziţia de mijloace de transport utilizate 
pentru transport rutier de marfă, achiziţia de mijloace de transport 
persoane cu o capacitate de până la 8 persoane

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România 

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNEI EXIMBANK S.A.

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Marketing şi Vânzări – Director – Mirona Stere	
Direcţia Strategie Dezvoltare şi Politici Economice – Director-Dan Baciu	
Sucursale EXIMBANK – Director/Manager de Operaţiuni Bancare

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

mirona.stere@eximbank.ro	
tel.: 021/405.31.56	
fax:021/405.34.16	
	
dan.baciu@eximbank.ro	
tel. 021/405.31.53	
fax 021/405.32.06	
	
Sucursala Municipiului Bucureşti	
Telefon: 021 405.31.30 ; Fax: 021 405.32.22	
Elena Mocanu, Manager Operaţiuni Bancare	
	
Sucursala Bacău	
Tel.: 0234-52.36.00 Fax: 0234-52.41.18	
Stroiu C-tin – Director	
	
Sucursala Braşov	
Tel.: 0268-41.14.17 fax: 0268-47.10.09	
Keresztes Ana –Director	
	
Sucursala Constanţa	
Tel.: 0241-54.77.11 0241-54.81.01	
Ionel Ştefan - Director	
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ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

Sucursala Craiova	
Tel.: 0251-41.67.48 fax: 0251-41.34.95	
Gheorghita Mihart - Director	
	
Sucursala Cluj	
Tel.: 0264-43.80.82 fax: 0264-43.87.63	
Neamtu Cornelia – Director	
	
Sucursala Timişoara	
Tel.: 0256-24.60.02; fax 0256-24.60.06	
Marcu Virgiliu - Director

ADRESA DE 
INTERNET

www.eximbank.ro 
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Finanţări cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi contul 
statului
BUGET 
PREVIZIONAT

Plafon iniţial 100.000 mii lei 
pentru anul 2007

SURSA DE 
FINANŢARE

Bugetul de Stat

DATA ÎNCEPERII Septembrie 2007- în baza 
publicării în Monitorul Oficial 
a acestor norme de finanţare 
cu dobândă subvenţionată 
a operatorilor economici în 
numele şi contul statului

DATA 
TERMINĂRII

2010 cu posibilitatea de 
prelungire

OBIECTIVUL 
SCHEMEI DE 
AJUTOR DE STAT

Obiectivul acestei scheme îl constituie susţinerea mediului de afaceri 
românesc şi creşterea mai accentuată a competitivităţii agenţilor 
economici prin acordarea de finanţări în lei cu dobândă subvenţionată.

PROCEDURA 
DE ACORDARE 
A FINANŢĂRII 
CU DOBÂNDĂ 
SUBVENŢIONATĂ

Normele de aplicare a acestei scheme de ajutor de stat au fost publicate 
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 541/08.08.2007	
Suma maximă a creditului pe care un operator economic îl poate obţine 
pentru a beneficia de subvenţia de dobânda este echivalentul în lei a 
1.500.000 EURO pe o perioada de max. 5 ani.	
Pentru a accesa această finanţare, operatorii economici depun la 
sucursalele EXIMBANK „Cererea de acordare a finanţării cu dobândă 
subvenţionată” însoţită de documente care alcătuiesc dosarul juridic, 
financiar, documente referitoare la proiectul de finanţat, garanţii propuse 
precum şi alte documente în funcţie de specificul finanţării.	
În baza analizei financiare, Eximbank propune acordarea/ respingerea 
acordării finanţării, iar Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi 
Asigurări ia decizia acordării/respingerii finanţării, decizie comunicată 
ulterior operatorului economic.

BENEFICIARI Operatorii economici care la data depunerii cererii de finanţare 
îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:	
- Nu înregistrează pierderi, conform rezultatelor financiare de la sfârşitul 
anului anterior solicitării finanţării;	
- Nu înregistrează capital propriu negativ, conform rezultatelor financiare 
de la sfârşitul anului anterior solicitării finanţării;	
- Nu se află în dificultate;	
- Nu s-a instituit procedura insolvenţei prevăzută de legislaţia în vigoare;	
- Prezintă garanţii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, 
conform reglementărilor interne excluzând garanţiile statului;	
- Contribuie cu resurse proprii la finanţarea proiectului de investiţii cu 
cel puţin 20% din costul total al acestuia. Acest criteriu se aplică doar 
operatorilor economici care solicită credite de investiţii;	
- Nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor 
Bancare;	
- Nu figurează cu credite restante către bugetul de stat consolidat al căror 
mod de plată nu a fost reglementat;	
- În cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor 
de stat împotriva sa, aceasta a fost deja executată, creanţa fiind deja 
recuperată.

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Finanţare – schemă de finanţare admisă de legislaţia Uniunii Europene 
cu respectarea pragului de minimis
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SECTOR Toate cu excepţia activităţilor legate de agricultură primară, de exportul 
către state terţe sau state membre ale Uniunii Europene legate direct de 
cantităţile exportate, de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie 
sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export, activităţi 
care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor de 
import, producţie de armament, jocuri de noroc, comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, producţia produselor de alcool şi tutun, tranzacţii imobiliare, 
achiziţia de mijloace de transport utilizate pentru transport rutier de marfă 
pentru terţi, achiziţia de mijloace de transport persoane cu o capacitate 
de până la 8 persoane

ZONA 
GEOGRAFICĂ

România 

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNEI EXIMBANK S.A.

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Direcţia Marketing şi Vânzări – Director – Mirona Stere	
Direcţia Strategie Dezvoltare şi Politici Economice – Director-Dan Baciu	
Sucursale EXIMBANK – Director/Manager de Operaţiuni Bancare

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

mirona.stere@eximbank.ro	
tel.: 021/405.31.56	
fax:021/405.34.16	
	
dan.baciu@eximbank.ro	
tel. 021/405.31.53	
fax 021/405.32.06	
	
Sucursala Municipiului Bucureşti	
Telefon: 021 405.31.30 ; Fax: 021 405.32.22	
Elena Mocanu, Manager Operaţiuni Bancare	
	
Sucursala Bacău	
Tel.: 0234-52.36.00 Fax: 0234-52.41.18	
Stroiu C-tin – Director	
	
Sucursala Braşov	
Tel.: 0268-41.14.17 fax: 0268-47.10.09	
Keresztes Ana –Director	
	
Sucursala Constanţa	
Tel.: 0241-54.77.11 0241-54.81.01	
Ionel Ştefan - Director	
	
Sucursala Craiova	
Tel.: 0251-41.67.48 fax: 0251-41.34.95	
Gheorghita Mihart - Director	
	
Sucursala Cluj	
Tel.: 0264-43.80.82 fax: 0264-43.87.63	
Neamtu Cornelia – Director	
	
Sucursala Timişoara	
Tel.: 0256-24.60.02; fax 0256-24.60.06	
Marcu Virgiliu - Director

ADRESA DE 
INTERNET 

www.eximbank.ro 
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Garanţii pentru credite şi alte instrumente de finanţare

BUGET 
PREVIZIONAT

Capital propriu în limita 
expunerii aprobată de acţionar

SURSA DE 
FINANŢARE

Capital propriu

DATA ÎNCEPERII 2002 DATA 
TERMINĂRII

Permanentă

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare (scrisori de 
garanţie bancară, scrisori de intenţie finanţare, scrisori de confort, alte 
tipuri de finanţări) care poate fi obţinute de către întreprinderile mici şi 
mijlocii (IMM), definite potrivit legii, de la băncile comerciale sau de la 
instituţii financiare nebancare (IFN), în condiţiile legii. 

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

1. Agentul economic IMM se adresează Băncii sau IFN, solicitând 
obţinerea unei finanţări utilizând şi garanţia FNGCIMM – IFN S.A.;	
2. Banca /IFN, după analizarea şi aprobarea cererii de finanţare, 
transmite la FNGCIMM – IFN S.A. solicitarea de garantare;	
3. FNGCIMM IFN S.A. analizează solicitarea băncii/IFN şi transmite 
acesteia decizia privind condiţiile de acordare a garanţiei;	
4. Banca/IFN înştiinţează IMM asupra condiţiilor de acordare a garanţiei 
FNGCIMM IFN S.A.;	
5. Banca/IFN pune la dispoziţia IMM finanţarea după îndeplinirea 
condiţiilor de acordare a garanţiei FNGCIMM IFN S.A.

BENEFICIARI • IMM-uri (micro - întreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, 
societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent, asociaţii familiale), definite potrivit 
Legii nr. 346/14.07.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 681/29.07.2004, cu orice modificări şi completări ulterioare, care 
îndeplinesc cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute în continuare.	
• IMM-uri de tip start-up – definite ca fiind beneficiarii de finanţare nou 
înfiinţaţi, care au fost înregistraţi la Registrul Comerţului cu cel mult doi 
ani înaintea datei solicitării finanţării sau care au o vechime mai mare de 
doi ani faţă de data solicitării finanţării, dar nu au înregistrat venituri din 
exploatare în ultimele două exerciţii financiare.	
Este eligibil orice beneficiar de finanţare care îndeplineşte următoarele 
condiţii:	
• se încadrează în criteriile de eligibilitate specifice normelor 
finanţatorului;	
• la momentul solicitării finanţării are o activitate economică viabilă sau 
aceasta poate să devină astfel după primirea finanţării, ceea ce implică 
faptul că:

a) a înregistrat in ultimele doua exercitii financiare anuale capitaluri 
proprii pozitive (nu se aplică pentru startup-uri);	
b) nu are datorii nerambursate la scadenţă către bănci;	
c) nu are expuneri faţă de bancă încadrate de aceasta în categoria 
„substandard”, „îndoielnic” sau „pierdere”;	
d) nu este subiect al unei proceduri prevăzute de legislaţia în materie 
de insolvenţă;	
e) nu se află în lichidare;	
f) nu se află în stare de insolvabilitate, constatată conform legii;	
g) este încadrat de finanţator, după caz, în categoria de performanţă 
financiară A, B sau C (nu se aplică pentru start-up)

• face dovada că poate susţine proiectul pentru care solicită finanţarea, 
potrivit datelor rezultate din analiza Fondului şi a Finanţatorului;
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TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Fondul îşi asumă responsabilitatea de a garanta în limita unui 
anumit procent şi în condiţiile asumate prin contractele de garantare, 
rambursarea de către Beneficiarii de finanţare a obligaţiilor patrimoniale 
asumate de aceştia prin contracte de finanţare, în schimbul plăţii unui 
comision de garantare.

SECTOR Toatele sectoarele
ZONA 
GEOGRAFICĂ

Tot teritoriul României

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM 
IFN S.A.	
FONDUL LOCAL DE GARANTARE CRAIOVA - FILIALA FNGCIMM IFN 
S.A	
FONDUL LOCAL DE GARANTARE SFÂNTUL GHEORGHE - FILIALA 
FNGCIMM IFN S.A	
FONDUL LOCAL DE GARANTARE FOCŞANI - FILIALA FNGCIMM IFN 
S.A	
	

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Compartimentul marketing – Stela Alexandru E-mail: stela.alexandru@
fngcimm.ro, office@fngcimm.ro, tel. 021/310.18.74

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

Str. Ştefan Iulian nr. 38, Sector 1, Bucureşti Tel.: 021-310.18.74,
Fax 021- 310.18.57.

ADRESA DE 
INTERNET

E-mail office@fngcimm.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, UniCredit 
Ţiriac Bank S:A:, Bancpost, Bank Leumi România, Banca de Export – 
Import a României Eximbank, Credit Europe Bank, Banca Românească, 
Alpha Bank România, Romexterra Bank, Banca Transilvania, OTP Bank 
România, Libra Bank, Banca C:R: Firenze, Romanian International Bank, 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC, Banca Comercială Carpatica, 
ING Bank NV, Volksbank România, Raiffaisen Bank, GIF-IFN.

ADRESE UTILE REPREZENTANŢE	
1. Reprezentanţa Ploieşti Adresa: BCR-Agenţia Take Ionescu, Str. 
Take Ionescu nr. 1, et. 4, Ploieşti, jud. Prahova,  Tel./Fax: 0244/525437, 
0730.015.127 E-mail: ploiesti@fngcimm.ro;
2. Reprezentanţa Baia-Mare Adresa: Baia-Mare, Bd. Unirii nr. 16, et. 5, 
ap. 18, jud. Maramureş  Tel./Fax: 0262/221328, 0730.015.139 E-mail: 
baiamare@fngcimm.ro;
3. Reprezentanţa Timişoara Adresa: Timişoara, Str. Simion Barnuţiu nr. 62, 
et. 2, jud. Timiş  Tel./Fax: 0256/286.914, 0730.015.128 E-mail: timisoara@
fngcimm.ro;
4. Reprezentanţa Piteşti Adresa: Piteşti, B-dul Republicii, nr. 222, jud. 
Argeş (cladirea BCR)  Tel./Fax: 0248/223037, 0730.015.129 E-mail: pitesti@
fngcimm.ro;
5. Reprezentanţa Bacău Adresa: Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 3, 
partea dreapta, jud. Bacău  Tel./Fax: 0234/511795, 0730.015.130; E-mail: 
bacau@fngcimm.ro
6. Reprezentanţa Oradea Adresa: Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 9, 
Oradea, jud. Bihor  Tel./Fax: 0259/432980, 0730.015.138 E-mail: oradea@
fngcimm.ro, E-mail: zalau@fngcimm.ro;
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ADRESE UTILE 7. Reprezentanţa Tg. Mureş Adresa: Str. Tineretului, nr. 2, et 2, Târgu 
Mureş, jud. Mureş  Tel./Fax: 0265/265.217, 0730.015.135 E-mail: mures@
fngcimm.ro
8. Reprezentanţa Constanţa Adresa: B-dul Tomis nr. 79 - 81, et. 1, 
Constanţa, jud. Constanţa (cladirea Romtelecom)  Tel./Fax: 0241/554.191 
E-mail: constanta@fngcimm.ro
9. Reprezentanţa Sibiu Adresa: Str. Samuel Brukenthal nr. 4, et. 1, Sibiu, 
Jud. Sibiu  Tel./Fax: 0269/213.124, 0730.015.133 Email: sibiu@fngcimm.ro
10. Reprezentanţa Suceava Adresa: B-dul George Enescu nr. 16, et. 2, 
Suceava, jud. Suceava  Tel./Fax: 0230/551.770 E-mail: suceava@fngcimm.
ro; 
SUCURSALE
1. SUCURSALA Cluj-Napoca Adresa: Str. Moţilor nr. 11, et. 5, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj (clădirea HVB Ţiriac Bank Sucursala Cluj 2) Tel./Fax: 0264/406816 
E-mail: cluj@fngcimm.ro
2. SUCURSALA Iaşi Adresa: B-dul Carol I, nr. 3, et 4, Iaşi, jud. Iaşi (clădirea 
ATE Bank România Sucursala Iaşi) Tel./Fax: 0232/216.120 E-mail:iasi@
fngcimm.ro;
3. SUCURSALA Bucureşti Adresa: Str. Ştefan Iulian nr. 38, etaj 5, 
Bucureşti, sector 1, cod poştal 011248  Tel./Fax: 311.99.90 Tel.: 310.19.37 
sau 310.18.74 - int. 166, 0730.015.126 E-mail: bucuresti@fngcimm.ro

ADRESE UTILE FILIALE	
1. Filiala Craiova Adresa: Str. Brazda lui Novac, Bloc C8b, etaj 1, Craiova, 
jud. Dolj (clădirea BRD Agenţia Brazda) E-mail: craiova@fngcimm.ro  Tel./
Fax: 0251/415.089 Tel.: 0251/596.350, 0788/371.813, 0744/776.687;
2. Filiala Focşani Adresa: Str. Bucegi, nr. 21, et. 1, Focşani, jud. Vrancea 
E-mail: focsani@fngcimm.ro  Tel./Fax: 0237/230.130 Tel.: 0237/214. 017, 
0788/408.118
3. Filiala Sfântu Gheorghe Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 
1918, nr. 33-37, et. 2, jud. Covasna Tel.: 0267/310.406 Fax: 0267/310.407 
E-mail: sfgheorghe@fngcimm.ro
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Garanţii pentru credite şi alte instrumente de finanţare destinate implementării 
proiectelor finanţate din fonduri europene
BUGET 
PREVIZIONAT

Capital propriu în limita 
expunerii aprobată de acţionar

SURSA DE 
FINANŢARE

Capital propriu

DATA ÎNCEPERII 2007 DATA 
TERMINĂRII

2015

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare (scrisori 
de garanţie bancară, scrisori de intenţie finanţare, scrisori de confort, 
alte tipuri de finanţări) care pot fi obţinute de la băncile comerciale sau 
de la instituţii financiare nebancare (IFN), în condiţiile legii, de către 
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), definite potrivit legii, care doresc să 
implementeze proiecte finanţate din fonduri europene.	
Garanţia FNGCIMM se acordă pentru asigurarea accesului la sursele de 
finanţare a contribuţiei proprii necesare IMM – urilor, inclusiv celor noi 
înfiinţate (start-up).

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

6. Agentul economic IMM se adresează Băncii sau IFN, solicitând 
obţinerea unei finanţări utilizând şi garanţia FNGCIMM – IFN S.A.;	
7. Banca /IFN, după analizarea şi aprobarea cererii de finanţare, 
transmite la FNGCIMM – IFN S.A. solicitarea de garantare;	
8. FNGCIMM IFN S.A. analizează solicitarea băncii/IFN şi transmite 
acesteia decizia privind condiţiile de acordare a garanţiei;	
9. Banca/IFN înştiinţează IMM asupra condiţiilor de acordare a garanţiei 
FNGCIMM IFN S.A.;
Banca/IFN pune la dispoziţia IMM finanţarea după îndeplinirea condiţiilor 
de acordare a garanţiei FNGCIMM IFN S.A.

BENEFICIARI • IMM-uri (micro - întreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, 
societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent, asociaţii familiale), definite potrivit 
Legii nr. 346/14.07.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I nr. 681/29.07.2004, cu orice modificări şi completări ulterioare, 
care îndeplinesc cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute în 
continuare..
	
• IMM-uri de tip start-up definite ca fiind beneficiarii de finanţare nou 
înfiinţaţi, care au fost înregistraţi la Registrul Comerţului cu cel mult doi 
ani înaintea datei solicitării finanţării sau care au o vechime mai mare de 
doi ani faţă de data solicitării finanţării, dar nu au înregistrat venituri din 
exploatare în ultimele două exerciţii financiare.

Este eligibil orice beneficiar de finanţare care îndeplineşte următoarele 
condiţii:	
• se încadrează în criteriile de eligibilitate specifice normelor 
finanţatorului;	
• îndeplinesc condiţiile schemei de alocare financiară la care vor să aplice 
pentru accesare fonduri europene	
• la momentul solicitării finanţării are o activitate economică viabilă sau 
aceasta poate să devină astfel după primirea finanţării, ceea ce implică 
faptul că:
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BENEFICIARI h) a înregistrat în ultimele două exerciţii financiare anuale capitaluri 
proprii pozitive (nu se aplică pentru startup-uri);	
i) nu are datorii nerambursate la scadenţă către bănci;	
j) nu are expuneri faţă de bancă încadrate de aceasta în categoria 
„substandard”, „îndoielnic” sau „pierdere”;	
k) nu este subiect al unei proceduri prevăzute de legislaţia în materie de 
insolvenţă;	
l) nu se află în lichidare;	
m) nu se află în stare de insolvabilitate, constatată conform legii;	
n) este încadrat de finanţator, după caz, în categoria de performanţă 
financiară A, B sau C (nu se aplică pentru start-up)	
• face dovada că poate susţine proiectul pentru care solicită finanţarea, 
potrivit datelor rezultate din analiza Fondului şi a Finanţatorului;

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Fondul îşi asumă responsabilitatea de a garanta în limita unui 
anumit procent şi în condiţiile asumate prin contractele de garantare, 
rambursarea de către Beneficiarii de finanţare a obligaţiilor patrimoniale 
asumate de aceştia prin contracte de finanţare, în schimbul plăţii unui 
comision de garantare (1%/an aplicat la valoarea/soldul garanţiei 
acordate).

SECTOR Toatele sectoarele

ZONA 
GEOGRAFICĂ

Tot teritoriul României

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM 
IFN S.A.	
FONDUL LOCAL DE GARANTARE CRAIOVA - FILIALA FNGCIMM IFN 
S.A	
FONDUL LOCAL DE GARANTARE SFÂNTUL GHEORGHE - FILIALA 
FNGCIMM IFN S.A	
FONDUL LOCAL DE GARANTARE FOCŞANI - FILIALA FNGCIMM IFN 
S.A

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Compartimentul marketing – Stela Alexandru E-mail: stela.alexandru@
fngcimm.ro, office@fngcimm.ro, tel. 021/310.18.74

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

Str. Ştefan Iulian nr. 38, Sector 1 Bucureşti
Tel.: 021-310.18.74, Fax 021- 310.18.57.

ADRESA DE 
INTERNET

E-mail office@fngcimm.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, UniCredit 
Ţiriac Bank S:A:, Bancpost, Bank Leumi România, Banca de Export – 
Import a României Eximbank, Credit Europe Bank, Banca Românească, 
Alpha Bank România, Romexterra Bank, Banca Transilvania, OTP Bank 
România, Libra Bank, Banca C:R: Firenze, Romanian International Bank, 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC, Banca Comercială Carpatica, 
ING Bank NV, Volksbank România, Raiffaisen Bank, GIF-IFN.
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ADRESE UTILE REPREZENTANŢE	
1. Reprezentanţa Ploieşti Adresa: BCR-Agenţia Take Ionescu, Str. 
Take Ionescu nr. 1, et. 4, Ploieşti, jud. Prahova,  Tel./Fax: 0244/525437, 
0730.015.127 E-mail: ploiesti@fngcimm.ro;
2. Reprezentanţa Baia-Mare Adresa: Baia-Mare, Bd. Unirii nr. 16, et. 5, 
ap. 18, jud. Maramureş  Tel./Fax: 0262/221328, 0730.015.139 E-mail: 
baiamare@fngcimm.ro;
3. Reprezentanţa Timişoara Adresa: Timişoara, Str. Simion Barnuţiu nr. 62, 
et. 2, jud. Timiş  Tel./Fax: 0256/286.914, 0730.015.128 E-mail: timisoara@
fngcimm.ro;
4. Reprezentanţa Piteşti Adresa: Piteşti, B-dul Republicii, nr. 222, jud. 
Argeş (cladirea BCR)  Tel./Fax: 0248/223037, 0730.015.129 E-mail: pitesti@
fngcimm.ro;
5. Reprezentanţa Bacău Adresa: Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 3, 
partea dreapta, jud. Bacău  Tel./Fax: 0234/511795, 0730.015.130; E-mail: 
bacau@fngcimm.ro
6. Reprezentanţa Oradea Adresa: Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 9, 
Oradea, jud. Bihor  Tel./Fax: 0259/432980, 0730.015.138 E-mail: oradea@
fngcimm.ro, E-mail: zalau@fngcimm.ro;
7. Reprezentanţa Tg. Mureş Adresa: Str. Tineretului, nr. 2, et 2, Târgu 
Mureş, jud. Mureş  Tel./Fax: 0265/265.217, 0730.015.135 E-mail: mures@
fngcimm.ro
8. Reprezentanţa Constanţa Adresa: B-dul Tomis nr. 79 - 81, et. 1, 
Constanţa, jud. Constanţa (cladirea Romtelecom)  Tel./Fax: 0241/554.191 
E-mail: constanta@fngcimm.ro
9. Reprezentanţa Sibiu Adresa: Str. Samuel Brukenthal nr. 4, et. 1, Sibiu, 
Jud. Sibiu  Tel./Fax: 0269/213.124, 0730.015.133 Email: sibiu@fngcimm.ro
10. Reprezentanţa Suceava Adresa: B-dul George Enescu nr. 16, et. 2, 
Suceava, jud. Suceava  Tel./Fax: 0230/551.770 E-mail: suceava@fngcimm.
ro; 

SUCURSALE
1. SUCURSALA Cluj-Napoca Adresa: Str. Moţilor nr. 11, et. 5, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj (clădirea HVB Ţiriac Bank Sucursala Cluj 2) Tel./Fax: 0264/406816 
E-mail: cluj@fngcimm.ro
2. SUCURSALA Iaşi Adresa: B-dul Carol I, nr. 3, et 4, Iaşi, jud. Iaşi (clădirea 
ATE Bank România Sucursala Iaşi) Tel./Fax: 0232/216.120 E-mail:iasi@
fngcimm.ro;
3. SUCURSALA Bucureşti Adresa: Str. Ştefan Iulian nr. 38, etaj 5, 
Bucureşti, sector 1, cod poştal 011248  Tel./Fax: 311.99.90 Tel.: 310.19.37 
sau 310.18.74 - int. 166, 0730.015.126 E-mail: bucuresti@fngcimm.ro	
	
FILIALE	
1. Filiala Craiova Adresa: Str. Brazda lui Novac, Bloc C8b, etaj 1, Craiova, 
jud. Dolj (clădirea BRD Agenţia Brazda) E-mail: craiova@fngcimm.ro  Tel./
Fax: 0251/415.089 Tel.: 0251/596.350, 0788/371.813, 0744/776.687;
2. Filiala Focşani Adresa: Str. Bucegi, nr. 21, et. 1, Focşani, jud. Vrancea 
E-mail: focsani@fngcimm.ro  Tel./Fax: 0237/230.130 Tel.: 0237/214. 017, 
0788/408.118
3. Filiala Sfântu Gheorghe Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 
1918, nr. 33-37, et. 2, jud. Covasna Tel.: 0267/310.406 Fax: 0267/310.407 
E-mail: sfgheorghe@fngcimm.ro
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Finanţări susţinere programe

BUGET 
PREVIZIONAT

Capital propriu în limita 
expunerii aprobată de acţionar

SURSA DE 
FINANŢARE

Capital propriu

DATA INCEPERII 2006 DATA 
TERMINĂRII

Permanentă

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Asigurarea surselor de finanţare necesare IMM – urilor, inclusiv celor noi 
înfiinţate (start-up) pentru:	
• Dezvoltarea exporturilor;	
• Extinderea permanentă şi susţinută a pieţei tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor– Agenda Lisabona;	
• Creşterea competitivităţii turismului românesc;	
• Implementarea standardelor europene şi instituirea unui sistem de 
evaluare a conformităţii produselor care să permită accesul pe piaţa 
unică a UE;	
• Creşterea contribuţiei domeniului cercetării ştiinţifice, modernizării 
tehnologice şi inovării la oferta de produse şi servicii cu valoare adăugată 
mare;	
• Protejarea şi îmbunătăţirea mediului la standardele europene;	
• Diversificarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul 
agricol.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Agentul economic IMM depune documentaţia necesară obţinerii finanţării 
la sediul FNGCIMM - IFN S.A. 

BENEFICIARI • IMM-uri (micro - întreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, 
societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent, asociaţii familiale), definite potrivit 
Legii nr. 346/14.07.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
681/29.07.2004, cu orice modificări şi completări ulterioare.	
• IMM-uri de tip start-up – definiţi ca fiind beneficiarii de finanţare nou 
înfiinţaţi, care au fost înregistraţi la Registrul Comerţului cu cel mult doi 
ani înaintea datei solicitării finanţării sau care au o vechime mai mare de 
doi ani faţă de data solicitării finanţării, dar nu au înregistrat venituri din 
exploatare în ultimele două exerciţii financiare.	
Condiţii de acordare a finanţării:	
• la momentul solicitării finanţării IMM are o activitate economică 
acceptabilă şi viabilă sau aceasta poate să devină astfel după primirea 
finanţării, ceea ce implică faptul că:	
o) a înregistrat în ultimele două exerciţii financiare anuale capitaluri 
proprii pozitive (nu se aplică pentru start up-uri);	
p) nu are datorii nerambursate la scadenţă către bănci;	
q) nu este subiect al unei proceduri prevăzute de legislaţia în materie de 
insolvenţă;	
r) nu se află în lichidare;	
s) nu se află în stare de insolvabilitate, constatată conform legii;	
• face dovada că poate susţine proiectul pentru care solicită finanţarea, 
potrivit datelor rezultate din analiza Fondului;	
• pentru produsul EXPORT +, IMM trebuie să facă dovada că realizează 
export peste 35% din CA la data solicitării finanţării.
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TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

I. FINANANŢĂRILE DIRECTE şi COFINANŢĂRI – asigură fondurile 
necesare pentru:	
• optimizarea unităţilor de producţie	
• retehnologizarea şi modernizarea echipamentelor	
• asimilarea tehnologiei informaţiei	
• utilizarea unor tehnici moderne de management al afacerilor	
II. FINANŢĂRI SPECIALE	
1. Produsul ECOAMBIENT este destinat susţinerii pensiunilor turistice 
rurale, în cadrul Programului de Dezvoltare comunitară ECOAMBIENT. 
Se asigură o finanţare de până la 100.000 RON.	
Se acordă pentru:	
• Dotarea, evaluarea şi atestarea pensiunilor turistice	
• Susţinerea activităţilor curente	
Garanţii solicitate: biletul la ordin emis de solicitant în favoarea Fondului.	
Durata finanţării:	
• Între 24 şi 60 de luni
2. Produsul ECOAMBIENT + este adresat IMM-urilor care desfăşoară 
activităţi în domeniul turismului, se asigură o finanţare în limita sumei de 
200.000 Euro (echivalent în lei).	
Se acordă pentru:	
• investiţii necesare dezvoltării societăţii,	
• cheltuielile curente.	
Durata finanţării:	
• maxim 10 ani în cazul finanţării investiţiilor,	
• maxim 1 an în cazul finanţării capitalului de lucru necesar activităţii de 
investiţii.	
Facilităţi:	
• rambursarea anticipată fără percepere de taxe suplimentare;	
• perioadă de graţie la plata principalului este de maxim 9 luni;	
• posibilitatea angajării simultane a două credite în sumă de 200.000 
euro (echivalent în lei)	
• Garanţii solicitate: ipoteci convenţionale, gaj cu/fără deposedare 
asupra bunurilor mobile achiziţionate din creditul acordat, cash colateral 
constituit de beneficiar sau terţi, alte tipuri de garanţii, completat cu un 
bilet la ordin emis de solicitant în favoarea Fondului.
3. Produsul EXPORT + este destinat societăţilor care realizează 
export peste 35% din cifra de afaceri. Permite atât finanţarea necesară 
investiţiilor cât şi finanţarea capitalului de lucru aferent investiţiei sau a 
capitalului pentru producţia de export. Se asigură o finanţare de până la 
1.000.000. Euro (echivalent în lei)	
Se acordă pentru:	
• finanţarea capitalului de lucru aferent investiţiei,	
• finanţarea capitalului pentru producţia de export.	
Durata finanţării:	
• între 2 şi 5 ani
Facilităţi:	
• rambursare anticipată fără percepere de taxe suplimentare, cu 
rescadenţare;	
• perioadă de graţie de maxim 6 luni la plata principalului;	
• posibilitatea angajării simultane a două credite în sumă de 1.000.000 
Euro (echivalent în lei).
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TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Garanţii solicitate: garanţie reală imobiliară - ipotecă de rang I - II sau, 
după caz, garanţie reală mobiliară asupra bunurilor imobile/mobile 
achiziţionate din creditul acordat, alte garanţii cu bunuri aflate în 
proprietatea beneficiarului sau a unor terţi, cash colateral constituit de 
beneficiar sau terţi, alte tipuri de garanţii.
4. Produsul ORIZONT 2007 este destinat sprijinirii activităţii IMM din 
zonele rurale şi pre-orăşeneşti care desfăşoară activităţi în următoarele 
domenii:	
- producţie în microfermele de animale;	
- procesarea producţiei de origine vegetală şi animală;	
- colectarea, sortarea, depozitarea şi distribuirea produselor agricole;
- servicii de asistenţă fitosanitară şi sanitar veterinară;	
- servicii prestate consiliilor locale în regim externalizat.	
Se asigură o finanţare în valoare de maxim 500.000 RON. Solicitantul 
trebuie să aibă o contribuţie proprie de minim 10% din valoarea 
proiectului de investiţii, inclusiv capital de lucru.	
Durata finanţării:	
• maxim 60 de luni în cazul finanţării investiţiilor,	
• maxim 12 luni în cazul finanţării capitalului de lucru necesar activităţii 
de investiţii.	
Se acordă pentru:	
• investiţii,	
• capitalul de lucru necesar primului ciclu de producţie; finanţarea 
capitalului de lucru nu poate depăşi 10% din valoarea creditului de 
investiţii,	
• Facilităţi: rambursare anticipată fără percepere de taxe suplimentare, 
cu rescadenţare în cazul rambursării din surse proprii, pentru rambursări 
anticipate din surse împrumutate de la instituţii finanţatoare se percepe o 
taxă de 3% flat la soldul finanţării),	
• Posibilitatea de a beneficia, la cerere, de o perioadă de graţie la plata 
principalului de maxim 6 luni,	
• Solicitantul poate avea două credite simultan dacă se încadrează în 
suma de 500.000 RON.
Garanţii solicitate: orice garanţii, cash colateral constituit de beneficiar 
sau terţi, alte tipuri de garanţii reale/personale, completate cu un bilet la 
ordin emis de solicitant în favoarea Fondului

SECTOR Producţie, turism, agricultură, industria alimentară
ZONA 
GEOGRAFICĂ

Tot teritoriul României

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Compartimentul marketing – Stela Alexandru
E-mail: stela.alexandru@fngcimm.ro; office@fngcimm.ro, tel. 
021/310.18.74

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

Str. Ştefan Iulian nr. 38, Sector 1 Bucureşti Tel.: 021-310.18.74, Fax 021- 
310.18.57.

ADRESA DE 
INTERNET

E-mail office@fngcimm.ro

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

COFINANŢĂRI – Libra Bank, Roanian International Bank, CEC.
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ADRESE UTILE REPREZENTANŢE	
1. Reprezentanţa Ploieşti Adresa: BCR-Agenţia Take Ionescu, Str. 
Take Ionescu nr. 1, et. 4, Ploieşti, jud. Prahova,  Tel./Fax: 0244/525437, 
0730.015.127 E-mail: ploiesti@fngcimm.ro;
2. Reprezentanţa Baia-Mare Adresa: Baia-Mare, Bd. Unirii nr. 16, et. 5, 
ap. 18, jud. Maramureş  Tel./Fax: 0262/221328, 0730.015.139 E-mail: 
baiamare@fngcimm.ro;
3. Reprezentanţa Timişoara Adresa: Timişoara, Str. Simion Barnuţiu nr. 62, 
et. 2, jud. Timiş  Tel./Fax: 0256/286.914, 0730.015.128 E-mail: timisoara@
fngcimm.ro;
4. Reprezentanţa Piteşti Adresa: Piteşti, B-dul Republicii, nr. 222, jud. 
Argeş (cladirea BCR)  Tel./Fax: 0248/223037, 0730.015.129 E-mail: pitesti@
fngcimm.ro;
5. Reprezentanţa Bacău Adresa: Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 3, 
partea dreapta, jud. Bacău  Tel./Fax: 0234/511795, 0730.015.130; E-mail: 
bacau@fngcimm.ro
6. Reprezentanţa Oradea Adresa: Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 9, 
Oradea, jud. Bihor  Tel./Fax: 0259/432980, 0730.015.138 E-mail: oradea@
fngcimm.ro, E-mail: zalau@fngcimm.ro;
7. Reprezentanţa Tg. Mureş Adresa: Str. Tineretului, nr. 2, et 2, Târgu 
Mureş, jud. Mureş  Tel./Fax: 0265/265.217, 0730.015.135 E-mail: mures@
fngcimm.ro
8. Reprezentanţa Constanţa Adresa: B-dul Tomis nr. 79 - 81, et. 1, 
Constanţa, jud. Constanţa (cladirea Romtelecom)  Tel./Fax: 0241/554.191 
E-mail: constanta@fngcimm.ro
9. Reprezentanţa Sibiu Adresa: Str. Samuel Brukenthal nr. 4, et. 1, Sibiu, 
Jud. Sibiu  Tel./Fax: 0269/213.124, 0730.015.133 Email: sibiu@fngcimm.ro
10. Reprezentanţa Suceava Adresa: B-dul George Enescu nr. 16, et. 2, 
Suceava, jud. Suceava  Tel./Fax: 0230/551.770 E-mail: suceava@fngcimm.
ro; 

SUCURSALE
1. SUCURSALA Cluj-Napoca Adresa: Str. Moţilor nr. 11, et. 5, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj (clădirea HVB Ţiriac Bank Sucursala Cluj 2) Tel./Fax: 0264/406816 
E-mail: cluj@fngcimm.ro
2. SUCURSALA Iaşi Adresa: B-dul Carol I, nr. 3, et 4, Iaşi, jud. Iaşi (clădirea 
ATE Bank România Sucursala Iaşi) Tel./Fax: 0232/216.120 E-mail:iasi@
fngcimm.ro;
3. SUCURSALA Bucureşti Adresa: Str. Ştefan Iulian nr. 38, etaj 5, 
Bucureşti, sector 1, cod poştal 011248  Tel./Fax: 311.99.90 Tel.: 310.19.37 
sau 310.18.74 - int. 166, 0730.015.126 E-mail: bucuresti@fngcimm.ro	
	
FILIALE	
1. Filiala Craiova Adresa: Str. Brazda lui Novac, Bloc C8b, etaj 1, Craiova, 
jud. Dolj (clădirea BRD Agenţia Brazda) E-mail: craiova@fngcimm.ro  Tel./
Fax: 0251/415.089 Tel.: 0251/596.350, 0788/371.813, 0744/776.687;
2. Filiala Focşani Adresa: Str. Bucegi, nr. 21, et. 1, Focşani, jud. Vrancea 
E-mail: focsani@fngcimm.ro  Tel./Fax: 0237/230.130 Tel.: 0237/214. 017, 
0788/408.118
3. Filiala Sfântu Gheorghe Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 
1918, nr. 33-37, et. 2, jud. Covasna Tel.: 0267/310.406 Fax: 0267/310.407 
E-mail: sfgheorghe@fngcimm.ro
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Garantarea creditelor puse la dispoziţia beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondului European pentru Pescuit
BUGET 
PREVIZIONAT

Capital propriu în limita 
expunerii aprobată de 
acţionar

SURSA DE 
FINANŢARE

Fondul de garantare a 
creditelor constituit la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, conform 
Legii 218/2005 privind 
stimularea absorţiei Fondurilor 
SAPARD, Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală 
şi Fondului european pentru 
pescuit.

DATA ÎNCEPERII 2005 DATA 
TERMINĂRII

Finalizarea programelor

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Garantarea instrumentelor financiare pe care instituţia de credit le pune la 
dispoziţia beneficiarilor Programului SAPARD, Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală şi Fondului european pentru pescuit, în condiţiile 
Legii 218/2005, cu toate modificările şi completările ulterioare.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

10. Agentul economic IMM se adresează Băncii, solicitând obţinerea unei 
finanţări sau a unei scrisori de confort utilizând şi garanţia FNGCIMM 
– IFN S.A.;	
11. Banca, după analizarea şi aprobarea cererii de finanţare sau de 
emitere a unei scrisori de confort, transmite la FNGCIMM – IFN S.A 
solicitarea de garantare;	
12. FNGCIMM IFN S.A. analizează solicitarea băncii şi transmite acesteia 
decizia privind condiţiile de acordare a garanţiei;	
13. În baza deciziei FNGCIMM – IFN S.A. de acordare a garanţiei Banca 
emite scrisoarea de confort / semnează contractul de credit cu IMM;	
14. Banca pune la dispoziţia IMM finanţarea după îndeplinirea condiţiilor 
de acordare a garanţiei FNGCIMM IFN S.A., respectiv plata comisionului 
de garantare datorat şi semnarea de către Beneficiarul Finanţării a unui 
bilet la ordin în favoarea Fondului. Pentru scrisori de confort, Fondul nu 
percepe comision. Comisionul de garantare se plăteşte la semnarea 
Contractului de garantare.

BENEFICIARI Entităţi juridice, astfel cum sunt definite la art.5 din Legea 218/2005, 
cu modificările ulterioare, care beneficiază de un credit bancar pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii cofinanţare prin Programul SAPARD:	
a) societăţi comerciale constituite conform legii nr. 31/1990,	
b) asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 şi Legii 
566/2004,	
c) persoane fizice autorizate şi asociaţii de fermieri, constituite conform 
legii,	
d) Consiliile locale şi asociaţii ale consiliilor locale, pentru proiecte de 
infrastructura rurală: tehnico – edilitară şi drumuri forestiere,	
e) Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, pentru infrastructura 
de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor,
f) Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,	
g) Persoane fizice şi juridice private, pentru proiecte din domeniul 
silviculturii.
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TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Fondul îşi asumă responsabilitatea de a garanta în limita unui procent 
aplicat la valoarea creditului şi în condiţiile asumate prin contractele de 
garantare, rambursarea de către Beneficiarii de finanţare a obligaţiilor 
patrimoniale asumate de aceştia prin contracte de finanţare, în schimbul 
plăţii unui comision de garantare.	
Procente maxime de garantare sunt:	
a) în cazul creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurării 
surselor de finanţare necesare realizării producţiei, procentul de 
garantare va fi de până la 50% din valoarea creditului;	
b) în cazul creditelor pe termen scurt, mediu şi lung, acordate 
beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală şi 
Fondului european pentru pescuit, în scopul realizării de investiţii, 
procentul de garantare va fi, după caz, de 70%-100% din valoarea 
creditului;	
c) în cazul creditelor acordate pentru cofinanţarea proiectelor din cadrul 
Programului SAPARD şi al celor încadrate în prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de 
stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii 
din cadrul Programului SAPARD, procentul de garantare va fi de până la 
100% din valoarea creditului.

SECTOR Toate sectoarele prevăzute în programele SAPARD, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit.

ZONA 
GEOGRAFICĂ

Tot teritoriul României

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM 
IFN S.A.

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

Compartimentul marketing – Stela Alexandru
E-mail: stela.alexandru@fngcimm.ro, office@fngcimm.ro Tel. 
021/310.18.74

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

Str. Ştefan Iulian nr. 38, Sector 1 Bucureşti,
Tel.: 021-310.18.74, Fax 021- 310.18.57.

ADRESA DE 
INTERNET

E-mail office@fngcimm.ro 

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, Bancpost, 
Romexterra Bank, Banca Transilvania, Libra Bank, Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni CEC, Banca Comercială Carpatica.	
În faza de negociere cu: OTP Bank şi Banca C.R. Firentze.

ADRESE UTILE REPREZENTANŢE	
1. Reprezentanţa Ploieşti Adresa: BCR-Agenţia Take Ionescu, Str. 
Take Ionescu nr. 1, et. 4, Ploieşti, jud. Prahova,  Tel./Fax: 0244/525437, 
0730.015.127 E-mail: ploiesti@fngcimm.ro;
2. Reprezentanţa Baia-Mare Adresa: Baia-Mare, Bd. Unirii nr. 16, et. 5, 
ap. 18, jud. Maramureş  Tel./Fax: 0262/221328, 0730.015.139 E-mail: 
baiamare@fngcimm.ro;
3. Reprezentanţa Timişoara Adresa: Timişoara, Str. Simion Barnuţiu nr. 62, 
et. 2, jud. Timiş  Tel./Fax: 0256/286.914, 0730.015.128 E-mail: timisoara@
fngcimm.ro;
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ADRESE UTILE 4. Reprezentanţa Piteşti Adresa: Piteşti, B-dul Republicii, nr. 222, jud. 
Argeş (cladirea BCR)  Tel./Fax: 0248/223037, 0730.015.129 E-mail: pitesti@
fngcimm.ro;
5. Reprezentanţa Bacău Adresa: Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 3, 
partea dreapta, jud. Bacău  Tel./Fax: 0234/511795, 0730.015.130; E-mail: 
bacau@fngcimm.ro
6. Reprezentanţa Oradea Adresa: Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 9, 
Oradea, jud. Bihor  Tel./Fax: 0259/432980, 0730.015.138 E-mail: oradea@
fngcimm.ro, E-mail: zalau@fngcimm.ro;
7. Reprezentanţa Tg. Mureş Adresa: Str. Tineretului, nr. 2, et 2, Târgu 
Mureş, jud. Mureş  Tel./Fax: 0265/265.217, 0730.015.135 E-mail: mures@
fngcimm.ro
8. Reprezentanţa Constanţa Adresa: B-dul Tomis nr. 79 - 81, et. 1, 
Constanţa, jud. Constanţa (cladirea Romtelecom)  Tel./Fax: 0241/554.191 
E-mail: constanta@fngcimm.ro
9. Reprezentanţa Sibiu Adresa: Str. Samuel Brukenthal nr. 4, et. 1, Sibiu, 
Jud. Sibiu  Tel./Fax: 0269/213.124, 0730.015.133 Email: sibiu@fngcimm.ro
10. Reprezentanţa Suceava Adresa: B-dul George Enescu nr. 16, et. 2, 
Suceava, jud. Suceava  Tel./Fax: 0230/551.770 E-mail: suceava@fngcimm.
ro; 

SUCURSALE
1. SUCURSALA Cluj-Napoca Adresa: Str. Moţilor nr. 11, et. 5, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj (clădirea HVB Ţiriac Bank Sucursala Cluj 2) Tel./Fax: 0264/406816 
E-mail: cluj@fngcimm.ro
2. SUCURSALA Iaşi Adresa: B-dul Carol I, nr. 3, et 4, Iaşi, jud. Iaşi (clădirea 
ATE Bank România Sucursala Iaşi) Tel./Fax: 0232/216.120 E-mail:iasi@
fngcimm.ro;
3. SUCURSALA Bucureşti Adresa: Str. Ştefan Iulian nr. 38, etaj 5, 
Bucureşti, sector 1, cod poştal 011248  Tel./Fax: 311.99.90 Tel.: 310.19.37 
sau 310.18.74 - int. 166, 0730.015.126 E-mail: bucuresti@fngcimm.ro	
	
FILIALE	
1. Filiala Craiova Adresa: Str. Brazda lui Novac, Bloc C8b, etaj 1, Craiova, 
jud. Dolj (clădirea BRD Agenţia Brazda) E-mail: craiova@fngcimm.ro  Tel./
Fax: 0251/415.089 Tel.: 0251/596.350, 0788/371.813, 0744/776.687;
2. Filiala Focşani Adresa: Str. Bucegi, nr. 21, et. 1, Focşani, jud. Vrancea 
E-mail: focsani@fngcimm.ro  Tel./Fax: 0237/230.130 Tel.: 0237/214. 017, 
0788/408.118
3. Filiala Sfântu Gheorghe Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 
1918, nr. 33-37, et. 2, jud. Covasna Tel.: 0267/310.406 Fax: 0267/310.407 
E-mail: sfgheorghe@fngcimm.ro
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Capitolul V. Microfinanţări
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Schema de microfinanţare  pentru întreprinderi nou înfiinţate şi microîntreprinderi

BUGET 
PREVIZIONAT

80 milioane Euro SURSA DE 
FINANŢARE

Fonduri Phare, Contribuţia 
Guvernului României şi  
fonduri BERD

DATA ÎNCEPERII Decembrie 2006 DATA 
TERMINĂRII

2010

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Acordarea de microcredite pentru întreprinderi nou înfiinţate (în primele 
12 luni de funcţionare) şi microîntreprinderi

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Cererile de finanţare se depun direct la sediile şi oficiile/ sucursalele 
locale ale  instituţiilor financiare nebancare sau băncilor partenere

BENEFICIARI Întreprinderi nou înfiinţate (în primele 12 luni de funcţionare) şi 
microîntreprinderi

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Credite pentru microîntreprinderi până la 25.000 euro
Credite pentru întreprinderi nou înfiinţate până la 50.000 euro
Perioada de creditare până la 3 ani

SECTOR Producţie, servicii , comerţ, agricultură

ZONA 
GEOGRAFICĂ

Programul se  implementează in toate cele 8 regiuni de dezvoltare

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (MDLPL) şi Banca 
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)

DEPARTAMENT 
SAU NUME DE 
CONTACT

BERD Romania  - Departamentul Mici Afaceri

ADRESA DE 
EMAIL SAU 
TELEFON

BERD România, Str. Orlando nr.8; Sector 1; Bucureşti
Tel: +40 21 202 7100
Fax: +40 21 202 7110

ADRESA DE 
INTERNET

www.mie.ro;  www.ebrd.com

ORGANIZAŢII 
PARTENERE

Opportunity Microcredit România IFN (OMRO);
Express Finance IFN;
Banca Transilvania SA

ADRESE UTILE OMRO: Str. Tineretului 2, Târgu Mureş, jud. Mureş;
Tel/ fax: 0265 263 644; 0265 261 083
Email: office@opportunity.ro www.opportunity.ro
Express Finance: Bvd. Liviu Rebreanu 13, Timişoara, jud. Timiş
Tel/fax: 0356 401 159; 0256 293 275
Email: office@express-finance.ro; www.express-finance.ro
Banca Transilvania SA; www. bancatransilvania.ro
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Micro credite pentru întreprinzătorii, fermierii şi intreprinderile micro, mici şi mijlocii

BUGET 
PREVIZIONAT

100 milioane Euro SURSA DE 
FINANŢARE

Fonduri proprii ale IFN, credite 
bancare şi de la instituţii 
financiare

DATA ÎNCEPERII 1994 - când primele organizaţii internaţionale de microcreditare 
şi-au finanţat şi au asistat primele programe de microcreditare a 
întreprinzatorilor din România. În prezent, Organizaţiile de micro-
finanţare funcţionează înregistrate ca Instituţii financiare nebancare de 
microcreditare, înregistrate şi reglementate de Banca Naţională.

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI

Acordarea de microcredite până la 25.000 euro pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii, microîntreprinderi, întreprinzători individuali şi asociaţii 
familiale, fermieri.

PROCEDURA DE 
ÎNSCRIERE

Cererile de finanţare se depun direct la sediile şi oficiile/ sucursalele 
locale ale  instituţiilor financiare nebancare

BENEFICIARI Întreprinderi mici şi mijlocii, microîntreprinderi, întreprinzători individuali şi 
asociaţii familiale, fermieri.

TIPUL DE 
ASISTENŢĂ

Credite 25.000 euro;  asistenţă pentu întocmirea documentaţiei de 
finanţare
Perioada de creditare până la 3 - 5 ani

SECTOR Producţie, servicii, comerţ, agricultură

ZONA 
GEOGRAFICĂ

Oferta de microcreditare este pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare

ORGANIZAŢIA 
RESPONSABILĂ

Instituţiile Financiare Nebancare înregistrate in România

Opportunity Microcredit România IFN(OMRO); Express Finance IFN; 
CAPA Finance IFN; Integra România  IFN; LAM SA IFN; ROMCOM IFN; 
FAER IFN

ADRESE UTILE OMRO: Str. Tineretului 2, Târgu Mureş, jud. Mureş;
Tel/ fax: 0265 263 644; 0265 261 083
Email: office@opportunity.ro www.opportunity.ro
Express Finance: Bvd. Liviu Rebreanu 13, Timişoara, jud. Timiş
Tel/fax: 0356 401 159; 0256 293 275
Email: office@express-finance.ro; www.express-finance.ro
CAPA Finance IFN: Str. Paul Chinezu, nr.6 Cluj Napoca, jud Cluj
Tel/fax: 0264 597 442; 264 403 166
Email: office@capa.ro www.capa.ro
Integra Romania IFN: Str.Republicii nr.28, Oradea Jud. Bihor
Tel/Fax: 0259 415 023; 0359 410 852
Email: integra@integraromania.ro www.integraromania.ro
LAM IFN: Str. Principală, nr.222, Ilieni, jud. Covasna
Tel/fax: 0723 236 994; 0712 245 429
Email: lamsa@zappmobile.ro
ROMCOM IFN: Str. Ladislau, nr.7, Oradea, jud Bihor
Tel/fax: 0259 479 793; 0259 441 911
Email: office@romcom.ro www.romcom.ro
FAER IFN: Str. Apelor nr.5, Reghin, jud.Mureş
Tel/fax: 0265 511 446; 0256 513 728
Email: faer@rdslink.ro



Ghid elaborat de Ministerul pentru ~ntreprinderi Mici §i Mijlocii, Comer\, Turism §i Profesii Liberale


