
 

 
 

ROMANIA 2022 
 
Beneficiari eligibili: 
 
(1) Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) 
care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere, următoarele criterii de 
eligibilitate: 
 
a) sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 sau în baza  Legii nr.1/2005 sau în baza Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 
 
b) sunt IMM (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane 
euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei). 
 
c)  sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice; 
 
d)  au capital social integral privat; 
 
e)  persoanele care au calitatea de asociaţi / acţionari sau administratori care deţin mai multe societăţi 
nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate; 
 
f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul României; 
 
g)  codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) şi autorizat 
până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale 
şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN; 
 
h)  sunt înființate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020, inclusiv; 
 
i)  nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de 
lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt 
eligibili pentru a accesa programul. 
 
j)       (1) Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare 

consecutive pentru o întreprindere unică şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare 
pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra 
cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi 
indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare. 
(2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o 
perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la 
litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru 
acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.  



 
(3) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis 
acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se 
iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care 
fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal 
acordate. 
(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, 
ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de 
acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate 
ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis 
se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la 
care separarea produce efecte.  
(5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis 

acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121 al Comisiei, în limita plafonului 
stabilit în regulamentul respectiv. 
(6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte 
regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile 
care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei. 
(7) Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor 
valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a 
tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de 
autorizare din partea autorităţii de concurenţă.  
(8) Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele 
şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de 
Legea concurenţei. 
(9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri 
eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc 
dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită 
pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe 
categorii adoptată de Comisie.  
(10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile 
specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare 
pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.           

k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere 
operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;  
l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor 
de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut 
obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități 
aferente; 
m) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea 
în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după 
finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul 
schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, 
beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând 
numărul acestora pentru care a primit finanțare.  
n) Asigură o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea 
neacordării AFN. 
 
 

 
1 REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 – “Valoarea totală 
a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă 
de trei ani fiscali”). 



 
 
 
Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:  
 

• producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control 
naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope; 

• producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, precum şi: 

a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/20002: 
• 031 - Pescuitul 
• 032 - Acvacultura 

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ; 

c) activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire 
a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri: 

o când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip 
achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi; 

o când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari 
(fermieri); Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra 
unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia 
activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de 
origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin „comercializarea produselor agricole” 
se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, 
a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un 
producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a 
produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar 
către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri 
distincte, rezervate acestei activităţi. 

d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi 
funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; 
f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în 

Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)  
o 051 - Extracţia cărbunelui superior 
o 052 - Extracţia cărbunelui inferior 
o 061 -  Extracţia petrolului brut 
o 062 -  Extracţia gazelor naturale 
o 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 
o 0892 – Extracţia turbei 
o 091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 
o 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 

 
g) (1) Ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici 

care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau  
contra cost.  
(2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele 
menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul 
de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele 
neexceptate.  

 
2 Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor 

pescăreşti şi de acvacultură 



(3) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace 
corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate 
în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în 
conformitate cu prezenta schemă. 
(4) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care 
există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile 
acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul 
majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate 
de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de 
rambursare/plată o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare 
privind conflictul de interese.  

 
Notă referitoare la conflictul de interese : 
Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea  faptelor de 
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a 
personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României; 
 
(5) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care 
acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de 
ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi 
pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-
2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate 
activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice 
și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19; 
(6) Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de plată sau de 
rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă 
a minim 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestuia 
pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră 
finalizată la momentul achitării cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis. 
Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului 
de finantare și data plății cererii de plată/rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de 
muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă. 
(7) Nu sunt eligibile în cadrul programului: 
- societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la 
sesiunile anterioare ale programului Start –Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau 
acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN;  
 
Tipuri de ajutor financiar 
 

a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur (1) loc de muncă: 
Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN): maxim 100.000 lei/beneficiar, maxim 95% din valoarea 
cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului; 
 
b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două (2) locuri de muncă: 
Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN): maxim 200.000 lei/beneficiar, maxim 95% din valoarea 
cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului; 

 
 
 
 



 
 
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile 

 
a) Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, 

meselor de biliard, automatelor muzicale. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt 
asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, 
fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii 
unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru 
eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și autoturismele 100% electrice. 
Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art 4.3.1 
lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% 
electrice și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.) 

b) (1) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi  
comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza 
unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / 
prestări servicii / comerț.  
(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul 
achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.  
(3) În categoria spații mobile de lucru / producţie / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile 
pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producţie 
/ prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR. 

c) (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, 
kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și 
semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, 
ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, 
cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate 
echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de 
mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează 
transport rutier de mărfuri.  

      (2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este 
limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate. 

      (3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate 
activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50.000 lei (cu exceptia celor 
100% electrice) și maxim 1 autoturism / beneficiar. 

       (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă 
pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de 
mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea 
de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie 
clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de 
ajutoare de minimis; 

d)   Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, 
conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004; 

e)   (1) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon 
si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, 
spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;   
(2) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin 
intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și 
chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile 
aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. 
Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea 
a minim 1 loc de muncă;  
(3) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul 
programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă 
o sumă forfetară de maxim 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma 



verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se 
face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 2 
locuri de muncă;  

f) Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității 
sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care 
nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului 
de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului 
on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, 
pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate 
centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe 
necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de 
digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de 
minim 25.000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea 
acordului de finanţare. 

g) Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize3, etichetare ecologică;  
h)   Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră 

a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă 
de maxim 1.000 lei/persoană; 

i)      Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform 
Codului Fiscal;   

j)      Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului 
program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 10.000 lei, 
decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de 
semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul 
Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura 
acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care 
au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. 
Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul 
programului Start – Up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în 
cadrul programului. 

k) Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de  lei care vor fi plasate astfel: 
-  una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu 

vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc); 
-  una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu 

vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada 
stradală, intrare în clădire etc). 

l) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de 
beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru 
solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli 
se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după 
momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare. 

 
Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează. 
 
Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii 
personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor 
matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale. 
 
Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac 
parte din categoria mijloacelor fixe.  

 
3 se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere 

autorizată în limba romană; 

 



 
Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt 
necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății cererii de 
plată/ rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN 
în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”, cu excepția sumei forfetare. Orice 
activitate economică neactualizată CAEN Rev 2 va fi respinsă la finanțare.  
 
Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie 
electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea 
echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile. 
 
Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), 
iar pentru toate activele achiziționate pe program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor 
achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării 
proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În 
caz contrar ajutorul financiar nu se acordă. 
 
Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele 
care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse. 
 
Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă 
obţinută în cadrul Programului Start-up Nation o singură dată pe perioada 2017-2027.  
 
Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 
Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva 
tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să 
cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această 
asigurare poate fi facută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după 
aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi 
cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia. 
 
Achiziții 
 

• întreprindere nu poate avea în cadrul aceleiași sesiuni de program calitatea de beneficiar și 
cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv 
pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului.  

• persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare de AFN în care este 
asociat/acționar/administrator.  

 
 

 
  



ANEXĂ:  
Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri 

Start-up Nation România 2022 
  

Criterii Punctaj 
Domeniul de activitate 

A 

1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1 20 
2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației 

ONRC1 
15 

3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 

precum  și activități de Servicii și Comerț 
10 

Valoarea aportului propriu 
 

B 

1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20 
2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15 
3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10 

Criterii aferente investiţiei 

C 

1 
 
 
 
2 

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate 
la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile 
înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;  
 

Ponderea investițiilor în echipamente tehnlogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate 
la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile 
înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 

20 

15 

3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate 
la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile 
înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 

10 

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă* 

D 
1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*  10 
2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0 

 

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială 

E 

1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire 
antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea 
neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului. 

5 

2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, 
etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă 
la momentul decontului. 

0 

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale** 

F 

1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale 
(curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că 
prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. 

5 

2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), 
și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul 
decontului. 

0 

Criterii aferente debutului în afaceri 

G 

1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării 
societății cu care aplică. 

10 

2 Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării 
societății cu care aplică. 

0 

 Criterii aferente componentei de inovare a proiectului*** 

H 

1 Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă 
în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de 
brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice. 

10 

2 Planul de afaceri NU este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație 
depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii NU sunt brevetate / în 
curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice. 

0 

 
 
 



 
 
 
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte. 
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. 
Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm: 
Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala: 
- punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare); 
- punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare); 
- punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare); 
- punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare); 
- punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare); 
- punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare); 
- punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare); 
- valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente; 
- data şi ora înscrierii în program. 
 
* Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului 
sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme 
care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu 
prevederile procedurii de implementare a programului; 
** Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al 
întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe 
de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronicela nivel 
elementar, utilizarea rețelor sociale profesionale la nivel elementar,utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse 
companii) 
***În cazul documentației depuse în vederea obținerii unui brevet de invenție, aplicantul este obligat să prezinte acest 
document agenției de care aparține la momentul eliberării acestuia de către OSIM sau de către alte instituții abilitate să 
breveteze.  
  



 
 

1Situaţia statistică a IMM-urilor după clasa CAEN aferentă activitătilor de producţie și industriilor 
creative, conform situaţiilor financiare aferente anului 2020.  
Situaţie realizată conform datelor oficiale comunicate de Registrul Comerţului, ordonată după ponderea 
în Cifra de Afaceri Totală aferentă actvităţilor de producţie și industrii creative a fiecărui cod CAEN din 
cadrul acestor clase de producţie și industrii creative. 

CAEN Productie 
+ Industrii 
Creative 

NR. TOTAL IMM-
URI 

TOTAL CIFRA DE 
AFACERI 

/ACTIVITATE 

PROCENT DIN CIFRA DE AFACERI 
TOTALA ACTIVITATI PRODUCTIE 

+ INDUSTRII CREATIVE 

 
6201 12940 11295672271 6.4008  

7112 15368 8659519589 4.9070  

2511 3939 6267963521 3.5518  

1071 6930 5487841769 3.1098  

7311 9689 4927582913 2.7923  

8622 8066 4128274333 2.3393  

3109 4221 4118062824 2.3336  

1610 3424 3929599516 2.2268  

6202 4631 3907275071 2.2141  

2223 1856 3339198947 1.8922  

1413 4500 3204102299 1.8156  

3832 1220 3162969502 1.7923  

2229 580 3153365938 1.7869  

2221 320 3029066130 1.7165  

1812 2601 2865376837 1.6237  

2562 1776 2807300368 1.5908  

2932 288 2650731875 1.5021  

8623 7656 2401071373 1.3606  

2222 456 2393294891 1.3562  

1013 496 2246230055 1.2729  

2363 280 2193923797 1.2432  

1051 503 2129044100 1.2065  

8690 4395 2092916011 1.1860  

6209 1956 1906622959 1.0804  

6311 4062 1882657335 1.0668  

2550 238 1861588589 1.0549  

1721 501 1823440089 1.0333  

0812 785 1802480287 1.0214  

7111 6143 1778927773 1.0081  

5829 1222 1739532803 0.9857  

1520 1230 1559705818 0.8838  

2361 1049 1528620409 0.8662  

7120 2443 1524025288 0.8636  

7490 4985 1439347810 0.8156  

2512 815 1379454730 0.7817  

7219 849 1261813178 0.7150  

1392 1205 1226679595 0.6951  



1623 1570 1221633004 0.6923  

8610 392 1167703910 0.6617  

0811 340 1145123059 0.6489  

2599 626 1137664789 0.6447  

3101 1216 1107506690 0.6276  

8621 2604 1084478223 0.6145  

2433 84 1051194887 0.5957  

2712 172 995189483 0.5639  

2219 230 992343193 0.5623  

1089 447 991766872 0.5620  

3250 1778 924607322 0.5239  

1039 770 890787209 0.5048  

2651 178 880550213 0.4990  

1107 409 864467688 0.4899  

2120 110 835351511 0.4734  

8559 5390 828287054 0.4694  

2790 160 796007562 0.4511  

7312 714 767736496 0.4350  

1072 535 760632205 0.4310  

2561 315 758409444 0.4298  

2899 189 757748922 0.4294  

2059 139 750956220 0.4255  

2711 113 750538931 0.4253  

5911 2897 746602667 0.4231  

2920 140 743254587 0.4212  

2611 143 742837364 0.4209  

2030 142 730137174 0.4137  

7320 1134 728786691 0.4130  

2312 353 726872606 0.4119  

2041 247 695043978 0.3939  

1629 1650 689252291 0.3906  

2829 168 683250640 0.3872  

9329 5510 663806805 0.3762  

7410 3354 659252383 0.3736  

1020 67 630636470 0.3574  

5811 962 624383310 0.3538  

2593 208 618182464 0.3503  

3011 381 614420353 0.3482  

2453 86 589393872 0.3340  

2732 47 578629511 0.3279  

1083 246 557883272 0.3161  

2822 234 543805279 0.3082  

1412 397 541118507 0.3066  

2399 91 515583432 0.2922  

1084 93 512364668 0.2903  

1722 275 507800174 0.2878  

1419 785 506887556 0.2872  

1729 154 505122961 0.2862  



1310 67 502154024 0.2846  

2825 137 501062738 0.2839  

3299 1249 497586405 0.2820  

3821 120 485497020 0.2751  

1624 310 483549470 0.2740  

2410 47 451908749 0.2561  

1621 157 435498663 0.2468  

2370 822 431836081 0.2447  

2892 71 428845422 0.2430  

3030 31 406235366 0.2302  

6312 1392 403925868 0.2289  

1414 260 401240430 0.2274  

2110 44 395106123 0.2239  

1320 110 371991326 0.2108  

1512 429 359787508 0.2039  

1082 311 339686574 0.1925  

2620 234 333677278 0.1891  

2369 223 329847795 0.1869  

8553 1546 324216023 0.1837  

5813 516 323656031 0.1834  

1395 43 317406987 0.1799  

2332 90 316174100 0.1792  

2893 76 313350782 0.1776  

1439 256 295655835 0.1675  

1399 386 293069542 0.1661  

3103 78 292285872 0.1656  

6203 644 285787231 0.1619  

2931 55 280715425 0.1591  

7420 4478 274037114 0.1553  

2813 30 266476613 0.1510  

2841 91 265512818 0.1505  

2352 31 254027815 0.1439  

2013 48 247093446 0.1400  

2572 156 244811323 0.1387  

5814 389 243567994 0.1380  

2815 56 242437682 0.1374  

2364 19 236221746 0.1339  

7430 1686 234274038 0.1328  

2042 301 231208583 0.1310  

2630 73 230836076 0.1308  

2529 57 229212881 0.1299  

3230 88 227591406 0.1290  

2740 121 223649822 0.1267  

3102 393 222016181 0.1258  

2020 30 219255070 0.1242  

9313 1799 212368093 0.1203  

1723 95 209580675 0.1188  

3240 259 207835267 0.1178  



1012 64 206598824 0.1171  

2016 68 205705132 0.1166  

2573 139 205189108 0.1163  

1073 144 197840085 0.1121  

9002 1607 194976197 0.1105  

2443 10 194424126 0.1102  

2849 55 193041449 0.1094  

2442 25 188947410 0.1071  

3822 58 186035273 0.1054  

5920 679 183874536 0.1042  

3020 35 181880843 0.1031  

8730 258 179297867 0.1016  

9003 1336 179175517 0.1015  

1081 9 179006854 0.1014  

6399 321 177700992 0.1007  

2594 81 177342957 0.1005  

1092 57 176532811 0.1000  

9311 694 175542682 0.0995  

2420 39 174362033 0.0988  

2821 29 172014974 0.0975  

2521 65 169586449 0.0961  

3212 469 168667746 0.0956  

2830 67 167586628 0.0950  

2592 13 165616730 0.0938  

1052 284 161790974 0.0917  

2014 79 159483616 0.0904  

2351 5 156755747 0.0888  

9001 2452 152868237 0.0866  

2012 21 150383830 0.0852  

9101 289 140725055 0.0797  

2733 28 138243519 0.0783  

1396 45 137447561 0.0779  

1085 362 130021721 0.0737  

2670 119 126037230 0.0714  

8552 1325 123916538 0.0702  

2812 50 121555350 0.0689  

2454 37 120282078 0.0682  

2591 27 120217163 0.0681  

9312 84 118946326 0.0674  

3291 60 118919539 0.0674  

3092 30 118508261 0.0672  

1330 264 111786667 0.0633  

2612 109 111603150 0.0632  

5821 221 110805503 0.0628  

2891 19 108786546 0.0616  

2015 42 102963546 0.0583  

0899 31 102549532 0.0581  

1511 58 102318670 0.0580  



7211 147 98303401 0.0557  

5819 449 96129781 0.0545  

1431 94 95959358 0.0544  

8510 299 95385894 0.0541  

9319 788 85760118 0.0486  

2341 179 85007733 0.0482  

2814 33 83933882 0.0476  

2720 12 83888946 0.0475  

2391 33 80769895 0.0458  

8560 462 78123205 0.0443  

2910 30 76051708 0.0431  

2530 10 73243098 0.0415  

2211 52 73066601 0.0414  

2751 42 72947522 0.0413  

2052 13 68839795 0.0390  

2320 32 68193675 0.0386  

0240 148 65315004 0.0370  

1394 34 65288297 0.0370  

1391 28 65224189 0.0370  

5912 291 63226832 0.0358  

1086 59 62887301 0.0356  

2896 11 59594330 0.0338  

8532 120 59050535 0.0335  

2314 42 57613948 0.0326  

2444 4 57494803 0.0326  

1032 437 55891859 0.0317  

2434 6 55341785 0.0314  

7220 230 54404963 0.0308  

5914 68 53943198 0.0306  

2811 45 53326701 0.0302  

9103 55 53063382 0.0301  

3220 67 52601826 0.0298  

0729 69 50881433 0.0288  

2660 39 50814114 0.0288  

2823 17 49834857 0.0282  

2319 24 48628600 0.0276  

2313 103 48265833 0.0274  

1712 49 48130888 0.0273  

8551 717 46458376 0.0263  

2017 7 45389305 0.0257  

2640 44 43977044 0.0249  

1411 136 43718939 0.0248  

5913 62 43615150 0.0247  

2431 7 43251106 0.0245  

1622 37 42340516 0.0240  

1811 60 41948294 0.0238  

2432 9 38289150 0.0217  

2331 69 36827992 0.0209  



9321 223 34550351 0.0196  

2445 6 32180129 0.0182  

6391 109 31920544 0.0181  

2451 36 28767165 0.0163  

3213 204 28731627 0.0163  

2342 13 27742552 0.0157  

2752 30 27374678 0.0155  

2895 8 26315768 0.0149  

1031 59 25642363 0.0145  

1393 31 22102247 0.0125  

2571 25 20418563 0.0116  

3012 65 19123106 0.0108  

2343 5 15945896 0.0090  

2731 11 15849631 0.0090  

2441 17 12520744 0.0071  

2311 18 10646335 0.0060  

2362 32 9911946 0.0056  

8520 43 9274443 0.0053  

2824 11 9158326 0.0052  

9004 53 8727572 0.0049  

1420 45 8466685 0.0048  

8531 9 7873695 0.0045  

8790 25 7757248 0.0044  

2894 14 7541156 0.0043  

5812 33 7273576 0.0041  

0710 8 7035479 0.0040  

8710 39 6589394 0.0037  

2452 10 6078805 0.0034  

8541 13 5339450 0.0030  

0891 8 3932753 0.0022  

2349 22 3391481 0.0019  

1711 9 3345324 0.0019  

0893 5 2364869 0.0013  

9102 11 2257683 0.0013  

2652 14 2044843 0.0012  

3091 14 1702972 0.0010  

2344 10 1389112 0.0008  

8720 27 1305295 0.0007  

2365 3 1198162 0.0007  

3099 11 1113135 0.0006  

1724 7 967073 0.0005  

9104 5 624590 0.0004  

2060 4 15327 0.0000  

2680 0 0 0.0000  

8542 1 0 0.0000  

TOTAL 201245 176471664643    

• Codurile CAEN colorate cu verde primesc 20 de puncte, cele colorate cu portocaliu 15 puncte, iar cele cu albastru 
primesc 10 puncte! 


