Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a
produselor şi serviciilor de piaţă
1. Beneficiari eligibili

➢ Microintreprinderi;
➢ Intreprinderi mici;
➢ Intreprinderi mijlocii.
2. Criterii de eligibilitate beneficiar

➢ sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990;
➢ sunt persoane juridice (societati/societati cooperative), care au ca obiect de activitate
comercializarea produselor si serviciilor de piata;
➢ Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice (grup de
întreprinderi legate ce se comporta ca o intreprindere unica);
➢ au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de
inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat
cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice;
➢ au capital social integral privat;
➢ societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in
ultimii 3 ani -2019, 2018 și 2017.
➢ nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat
si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru
a accesa Programul.
➢ sunt incadrate in categoria IMM;
➢ isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
➢ nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment,
executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
➢ nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare
consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE
nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108
din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro
pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoară activitati de transport

de marfuri in contul tertilor sau contra cost.
➢ nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene, a AIMMAIPE, a Consiliului
Concurentei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de
stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a
fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente;
➢ nu au primit un ajutor ilegal;
➢ nu au fost respinsi la finantare in ultimii 5 ani in cadrul programelor nationale derulate de
furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii;
➢ nu exista legaturi de rudenie intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din
cadrul MEEMA /AIMMAIPE si sot/sotie, afini si rudele acestora pana la gradul II inclusiv;
➢ au transmis formularul de raportare tehnica in termenul prevazut de procedurile de
implementare a programelor nationale de care au beneficiat în ultimii 3 ani;
➢ au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de
procedurile de implementare a programelor nationale in cadrul carora au semnat contract de
finantare in ultimii 3 ani.
3. Categorii de activităţi/cheltuieli eligibile
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achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul;
achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv
software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii
activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice,
electronice, meselor de biliard si automatelor muzicale;
achizitionarea de electro si motostivuitoare;
investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii
(etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line sau pentru desfasurarea
activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3
sisteme de protectie a valorilor umane si material;
achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol
G conform Ordinului MLPTL 211/2003, respectiv cu exceptia vehiculelor de transport rutier de
marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport
rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.
certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii
ocupationale/sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO
9001:2008; SR-EN-ISO 14001:2005; SR-EN-ISO 22000:2005; OHSAS 18001: 2007, simplu
sau integrat;
realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau
serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii

economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii cererii
de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;
➢ achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie,
precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea
activitatilor pentru care a solicitat finantare;
➢ achizitionarea de instalaţii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
➢ participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/specializare/
perfecţtonare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor
de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de
igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
➢ comisionul de garantare aferent anului acordării garantiei, datorate instituțiilor financiare care
emit garantii pentru credite, in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de
beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului, pentru
solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
➢ consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si implementarea
proiectului (maxim 8000 lei fara TVA);
➢ achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii in legatură directa cu
activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul. Activele din cadrul acestei categorii
nu trebuie sa aiba destinatie locative.
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului de garantare),
ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor
achizitionate, nu sunt eligibile.
4. Ajutorului financiar de minimis

➢ Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90%, dar nu mai mult de 250.000 Lei/beneficiar;
➢ Contriburie proprie minim 10%
5. La punctaje egale va prevala:
➢ valoarea exacta a procentului aferent aportului propriu;
➢ valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
➢ punctajul aferent ponderii investitiei in mijloace fixe si obiecte de inventar asimilate acestora,
prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3 din HG 2139/2004
si software-uri necesare desfasurarii activitatii;
➢ numarul de locuri de munca nou create;
➢ numarul mediu de salariati la 31.12.2019;
➢ data si ora inscrierii in program.
Mult succes!
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