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Programul național multianual de microindustrializare - 

sesiunea 2022 

I. DEPUNERE

TERMEN MODUL DEPUNERII CRITERII DE SELECȚIE 

MAI 2022 Depunere online În ordinea descrescătoare a 

punctajului obținut 

Autoritate 

Coordonatoare 
MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI prin 
AGENTIILE PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, ATRAGERE 
DE INVESTITII SI PROMOVARE A EXPORTULUI 

Pagină de web http://www.imm.gov.ro/ 

Telefon 021 335 33 53 

Mail directia.imm@imm.gov.ro 

II. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI:

Încadrarea 

solicitantului 

ANGAJAŢI CIFRA DE AFACERI TOTAL ACTIVE 

Micro 0-9 0 – 2 mil. € 0 – 2 mil. € 

Mici 10-49 < 10 mil. € < 10 mil. € 

Mijlocii 50-249 < 50 mil. € < 43 mil. € 

Mari X >250 > 50 mil. € > 43 mil. €

IMPORTANT!  

Pot beneficia de prevederile Programului societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor 

microîntreprinderilor, mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud 

Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau Bucureşti-Ilfov, care îndeplinesc 

cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate: 
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• asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului 

program decât cu o singură societate; 

• au capital social integral privat; 

• nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât 

şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili 

pentru a accesa Programul; 

• nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere 

operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activităţii; 

• nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE / Consiliul Concurenței 

sau unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis 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 şi creanţa integral recuperată, cu penalități aferente; 

• codul CAEN pentru care solicita finantarea este eligibil in cadrul Programului ( Anexa X ) si 

autorizată la momentul inscrierii online 

• sunt infiintate pana la data de 31.12.2019 inclusiv 

• nu au deposit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exercitii financiare 

consecutive pe intreprindere unica 

• sunt organizați în baza Legii 31/1990 (ex. SRL, SA) sau în baza Legii nr. 1/2005 (Cooperații) 

sau în baza OUG 6/2011 (SRL-D). 

 

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor 

semnării contractului de finanțare, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul 

Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul 

programului, să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii 

online aferente salariaților angajați pe perioadă nedeterminată, indiferent de norma de 

muncă, și numărul locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului 
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(absolvent dupa anul 2019/persoana cu dizabilitati/persoana defavorizata/refugiat din 

Ucraina). În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează conform prevederilor Ordonanţei 

de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 

20/2015 şi prevederilor prezentei proceduri de implementare. 

Beneficiarul de AFN are obligaţia să angajeze până la plata decontului 1 salariat pe 

perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi şi să păstreze numărul efectiv al 

locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaţilor angajaţi pe 

durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de 

muncă create prin program conform numărului şi tipului, pe o perioadă de 2 ani dupa 

finalizarea implementarii proiectului. În cazul în care în perioada menţionată locul/locurile 

de muncă create în cadrul programului sau cele existente la momentul depunerii online, se 

vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 45 de 

zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul şi tipul acestora pentru 

care a primit punctaj în planul de afaceri. În cazul persoanelor defavorizate al căror program 

de muncă este mai mic de 8 ore, conform documentelor justificative, norma întreagă este 

considerată numărul de ore de muncă menţionate în documentele justificative. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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; 

 
 

 
 
 

SUCCES CONSULT



 

S.C. SUCCESCONSULT S.R.L 
Bistrița, str. Mărășești, nr.2 
 

0749 353 485 / 0727 685 838 
success.consultanta@gmail.com 
       https://succes-consult.ro/ 

 

 

 

 

III.CONDIȚII DE FINANȚARE: 

INTENSITATEA FINANȚĂRII Max. 85% 

VALOAREA FINANȚĂRII Maxim 500.000 lei 
 
 

IV. CONDIȚII SPECIFICE: 
 

PROFIT 
Profit din exploatare la 31.12.2021, nu este condiție de eligibilitate, doar de 

punctare și departajare. 

 
VECHIME 

Au cel puțin 2 ani calendaristici de la înființare la data deschiderii aplicației 

electronice de înscriere a planului de afaceri. 

 

CAEN 

A se consulta lista cu coduri CAEN ELIGIBILE de la sfârșitul documentului. 

Codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat la momentul înscrierii 

online. 

LOCALIZARE Urban sau rural 

REGULA DE 

MINIMIS 

 

Se supune regulii de minimis 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

12 luni 

Alte specificații:  

• Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o 

singură dată. 
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• Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE bunurile achiziţionate prin program 

împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul semnării contractului + 3 ani de 

monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către 

AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire, cu 

obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul 

reînnoirii. În situația unui credit, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul 

AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia. 

• Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile 

şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să 

cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite, un proces verbal semnat de 

reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, 

contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. 

• Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării 

în Program către UMCR din cadrul AIMMAIPE, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul 

2023. 

• În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru 

finanţare în limita bugetului, beneficiarii care implementează proiectul fără componentă de 

credit vor semna la sediul AIMMAIPE contractul de finanțare. Aplicanții pot solicita și 

înlocuirea componentei de aport propriu cu componentă de credit cu condiția respectării 

termenului limită de semnare a contractului de finanțare. 
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V. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE de natura mijloacelor fixe ( min. 2.500 lei net ): 

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

meselor de biliard, automatelor muzicale; Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate 

bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. In categoria 

echipamentelor tehnologice sunt asimilate sistemele specific in scopul obtinerii unei economii 

de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea 

activitatilor pentur care s-a solicitat finantarea. Sunt eligibile autoturismele 100% electrice si nu 

se supun plafonului de la litera c. 

b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producție si spatii de depozitare, inclusiv din  elemente  

prefabricate.  Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie 

funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului. La momentul plății AFN, 

spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva 

locaţie; Achizitia se va fundamenta pe un raport ANEVAR, cu excepția spatiilor mobile. 

c)  Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, 

izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu excepţia vehiculelor 

de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 

Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, 

solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri. 

       În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă 

pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de 

mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru 

achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor 

sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu 

beneficiază de ajutoare de minimis; 

Sunt plafonate la maxim 50.000 de lei si maxim 1 bucata. 

d) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 
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          sisteme  de  protecţie  a  valorilor  umane  şi  materiale,  conform  H.G.  nr.  2139/2004  pentru 

aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, 

cu completările şi modificările ulterioare; 

 
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 5.000 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 minim două locuri de muncă prin 

intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și 

chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 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;  

 
a) 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 maxim  25000 lei.  
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g) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării  în  cadrul  

prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA). 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. 
 

h) (1) Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -

Fabricat în România de către Guvernul României” 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); 

(2) Modelul și formatul plăcuțelor informative vor fi afișate pe site-ul ministerului și al 

AIMMAIPE. 

i) 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. 

 
Nu sunt eligibile: 
• Cheltuielile privind TVA, taxe, timbru verde, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea  

funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile; 

• Activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei 

subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse. 
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Numarul mediu de angajati la 31.12.2021; 
 

• Valoarea exacta a aportului propriu; 

•  Data si ora inscrierii in program; 

 

 

 

 

 

 

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a 

eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. 

Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri 

on-line. 

La punctaje egale va prevala: 

• Punctajul obtinut la criteriul afferent profitului net la 31.12.2021; 

• Punctajul obtinut la criteriul afferent rezultatelor dupa finantare; 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VI. CRITERII DE SELECȚIE: 
 

 
 

GRILĂ EVALUARE FORMULAR ÎNSCRIERE  
Microindustrializare 2022 

Întrepri
nderi 

cu 
activita

te  
    

Profit net la 31.12.2021 5 
Societatea A obţinut profit net la 31.12.2021 5 

Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2021 0 

Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2021 

Domeniul de activitate 15 
Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1 
• Se gasesc pe ultima pagina a prezentului document. 

15 
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Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1 10 

Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală  < 0,1 conform situației ONRC1 5 

Management, resurse umane 15 

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2021 15 

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2021 10 

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2021 5 

Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2021 0 

Rezultate aşteptate după finanțare 20 
  

locuri de muncă create prin program ≥ 2 10 

locuri de muncă create prin program = 1 5 
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand 
cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina  5 
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent 
incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina 10 

Ponderea investitiilor 15 
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor 
eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15 
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor 
eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10 
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor 
eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 5 

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN rev. 2 pe care accesează cf art. 15 din 359/2004 10 

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni  10 
Vechime activitate autorizată 12-24 luni  5 

Vechime activitate autorizată < 12 luni  0 
Valoarea aportului propriu 15 
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 15 
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 10 
Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din valoarea eligibilă a proiectului 0 
Componentă de dezvoltare durabilă* 5 
Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă* 
* 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; 

5 
0 

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 
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Clasificarea activităților din economia națională – ELIGIBILE în cadrul programului 

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN 

aferente următoarelor diviziuni: 

- 10 Industria alimentară 
- 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi 

răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate; 
- 13 Fabricarea produselor textile 
- 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
- 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 
- 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; 

fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 
- 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie; 
- 1811 Tipărirea ziarelor; 
- 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.; 
- 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059; 
- 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice; 
- 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice; 
- 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; 
- 24 Industria metalurgică; 
- 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi 

instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente 
grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei; 

- 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice; 
- 27 Fabricarea echipamentelor electrice; 
- 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. ; 
- 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor; 
- 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040; 
- 31 Fabricarea de mobilă; 
- 32 Alte activităţi industriale n.c.a. 

 
Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară: 

 
a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013: 

- 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 (UE) nr. 1379/2013; 

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

- 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 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. 
 

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. 
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. 

(2) Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în 
care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între 
personalul din cadrul MEEMA/AIMMAIPE, afini şi rudele acestora pîna la gradul II inclusiv și 
ofertanţi, 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 decont o declaraţie în acest sens, 
ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese. 
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ACTIVITATI PENTRU CARE SE POATE SOLICITA FINANTARE SI POT OBTINE PUNCTAJ 

MAXIM 

CAEN Productie  Microindustrializare 2022 

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 
3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 
1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic 
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 
2562 Operatiuni de mecanica generala 
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 
2363 Fabricarea betonului 
1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor 
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor 
1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton 
0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului 
1520 Fabricarea încaltamintei 
2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii 
2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal 
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp) 
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii 
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