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Cadrul metodologic al studiului 

 

Obiectivele proiectului 

 

Obiectivul principal al proiectului este eliminarea excluziunii sociale şi profesionale a femeilor 

apartinand grupurilor vulnerabile prin asigurarea egalitatii de sanse, constituirea structurilor de sprijin, 

respectiv a centrelor de resurse pentru economia sociala şi înfiintarea întreprinderilor sociale care vor 

contribui la o dezvoltare durabila şi cresterea calitatii vietii.  

 

Proiectul vizeaza dezvoltarea unui mecanism de sprijin, stabil şi multiregional, care acopera 3 din cele 

8 regiuni ale Romaniei, pentru furnizarea serviciilor integrate şi individualizate cu scop de sprijin, 

consolidare, orientare profesionala şi antreprenoriala a femeilor vulnerabile care intentioneaza sa 

creeze intreprinderi sociale (asociatii, organizatii fara scop patrimonial) şi/sau sa lucreze in cadrul 

acestora. In acest context, se anticipeaza ca vor exista rezultate pozitive pe termen lung, privind 

incluziunea sociala şi profesionala a femeilor, precum şi crearea unei retele de specialisti in economie 

sociala, pentru combaterea excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale.  

 

Grupurile tinta beneficiare şi obiectivele operationale sunt: 

- specialistii in domeniul economiei sociale (sociologi, asistenti sociali, psihologi, antropologi sociali, 

consilieri in ocupare, juristi, economisti, etc.), femei şi barbati, care vor participa la programe de 

formare in scopul specializarii acestora pe teme aferente incluziunii sociale, economiei sociale şi 

egalitatii de gen. Aceste persoane, dupa specializare, vor fi implicate in cadrul celor 4 centre de 
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resurse, structuri de furnizare a serviciilor de sprijin pentru femeile vulnerabile, vizandu-se activarea 

acestora in domeniul economiei sociale; 

- persoanele apartinand grupurilor vulnerabile, respectiv femei (somere pe termen lung, 

reprezentantele familiilor monoparentale, victime ale violentei in familie, victime ale traficului de 

persoane, femei aflate anterior in detentie etc.) care vor beneficia de actiuni integrate şi personalizate, 

precum asigurarea dobandirii abilitatilor de viata, formare profesionala, dezvoltarea competentelor, 

aptitudinilor şi cunostintelor şi activitati de consolidare a stimei de sine, pentru a infiinta intreprinderi 

sociale şi valorifica noile oportunitati existente in sectorul economiei sociale.  

Prin intermediul proiectului: 

- se dezvolta expertiza privind identificarea, recrutarea şi sprijinirea femeilor.  

- se consolideaza constientizarea comunitatii locale cu privire la eliminarea barierelor care conduc la 

excluziune sociala şi valorificarea fortei de munca feminine deloc sau insuficient valorificate in 

prezent la nivelul economiei.  

- se dezvolta materiale suport pentru invatare şi metodologii de formare a grupurilor vulnerabile, 

asigurandu-se astfel un cadru stabil, integrat şi personalizat in vederea promovarii economiei sociale 

şi a incluziunii sociale. 

 

Obiectivele studiului 

Studiul aferent activităţii 2.2 îşi propune să identifice tipurile de instrumente financiare de credit şi 

alte oportunităţi de finanţare pentru întreprinderile sociale.  

În condiţiile actuale dominate de criza economică mondială obţinerea unei finanţări pentru o 

întreprinderi sociale este una din cele mai dificile lucruri din activitatea unei antreprenor mai cu 

seamă daca îşi desfăşoară activitatea în câmpul economiei sociale.  



  
 

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin: 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlul proiectului: „O intervenţie integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/53513 

  5

Studiu se vrea o introducere a viitorilor antreprenori sociali în tipurile de instrumentele financiare şi 

de credit existente în piata financiară, în cerinţele băncilor şi altor instituţii financiare nebancare faţă 

de înreprinderile sociale. 

 

Totodată investigarea nevoilor de creditare a întreprinderilor sociale, a specificului activităţii 

desfăşurate de acestea  poate constitui o bază de informare pentru  bănci şi o pledoarie pentru 

finanţarea acestui sector de activitate. 

Rezultatele aşteptate de la acest studiu sunt: 

- prezentare succintă a cadrului conceptual şi organizatoric al economiei sociale; 

- preocuparilor europene pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin; 

- surse de finanţare a antreprenoriatului feminin în România; 

- instrumente specifice dedicate finanţării antreprenoriatului feminin; 

- măsuri de stimulare a antreprenoriatului în general la care au acces şi femeile; 

 

 

 

Demers metodologic 

Studiu este de tip documentar (nu urmăreşte testarea unor ipoteze ştiinţifice) şi metoda de cercetare 
este analiza documentelor sociale.  

Prin documente sociale, în sensul termenilor stabiliţi pentru această activităte, s-a înţeles texte şi 
documente legislative, documente emise de alte instituţii interesate în dezvoltarea economiei sociale, 
a antreprenoriatului în general cu aplecare spre dezvoltarea celui feminin, precum şi studii de 
cercetare ştiinţifică realizate pe teme apropiate. 

S-a realizat o analiză de conţinut a documentelor legislative româneşti urmărindu-se 
schimbările decise de legiuitor în ordine temporară cât şi de adaptare la nevoile de dezvoltare ale 
publicului ţintă al proiectului.  
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Un alt capitol de analiză la constituit documentele europene, fondurile postaderare şi identificarea  
axelor, domeniilor majore de intervenţie adecvate finanţării antreprenoriatului. Astfel s-au identificat 
canalele de finaţare oferite micilor antreprenori în această perioadă. 

Au fost analizate şi documentele emise de bănci, IFN pentru creditarea segmentului vizat de proiect 
sub aspectul obiectivelor vizate, a publicului ţintă vizat, a condiţiilor de creditare specifice. Totodată 
un aspect important l-a constituit prezentarea posibilităţilor de finanţare, a formularelor necesare. 

 S-a realizat o analiză secundară a studiilor ştiinţifice realizate în domeniu cu scopul 
identificărilor problemelor de finanţare în finanţarea antreprenoriatului în general, a celui social, a 
femeilor. S- a desfăşurat o activitate de bibliotecă, de consultare a site-urilor identificându-se studiile 
relevante pentru tema activităţii noastre. Totodată s-au identificat exemple de succes în finanţarea  
micilor antreprenori. 

Pentru  exemplificarea noţiunilor şi practicilor din domeniu am conceput o aplicaţie pentru o posibilă 
persoană interesate de dezvoltarea unei afaceri  într-unul din domeniile vizate de proiect- agricultura. 
Astfel am prezentat pasii necesari de la înfiinţarea unei societăţi (condiţii, etc.) până la elaborarea unui 
plan de afaceri şi completarea formularelor pentru obţinerea finanţării - identificând şi sursa 
finanţării.proiectului. 

S-au folosit astfel pârghiiile metodologice necesare îndeplinirii cerinţelor ştiinţifice în realizarea unui 
studiu documentar.
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1. Abordarea teoretică privind economia socială 

1.1. Definirea conceptului de economie socială 

Economia socială este legată istoric de asociaţiile şi cooperativele populare, pe care s-a construit 

cadrul acesteia1 Sistemul de valori şi principiile asociaţiilor populare – asociaţionismul şi democraţia 

asociativă2, cooperativismul, mutualismul – reprezintă elementele care au stat la baza conceptului 

modern de economie socială, structurat în jurul a trei mari familii de organizaţii: cooperative, societăţi 

mutuale şi asociaţii, cu adăugarea recentă a organizaţiilor nonprofit (asociaţii, fundaţii, federaţii) şi a 

întreprinderilor sociale. Cooperativele, societăţile de asistenţă mutuală şi asociaţiile manifestau, în 

felul lor propriu, un impuls asociativ singular: răspunsul celor mai vulnerabile şi lipsite de apărare 

grupuri sociale, prin organizaţii cu autoajutorare, la noile condiţii de viaţă create de dezvoltarea 

revoluţiei industriale şi a capitalismului în secolele al 18-lea şi al 19-lea.3  

Termenul de economie socială a apărut în literatura economică, probabil pentru prima dată, în 

1830. 

În 1980 reprezentanţii sectoarelor cooperatist, mutual şi asociativ au adoptat în Franţa Carta 

Economiei Sociale, document actualizat în 1995.4 Carta Economiei Sociale reiterează valorile şi 

modalitatea de organizare a economiei sociale prin evidenţierea principiilor ce stau la baza acestui 

sector: 

 solidaritate, 

 responsabilitate, 

 libertate, 

 şanse egale pentru toţi membrii organizaţiei şi 

 respect reciproc (toţi asociaţii fiind şi proprietari). 

                                                            
1 CIRIEC (International Center of Research and Information on the Public, Social and Co‐operative Economy), 
The Social Economy on the European Union, p. 11, 2007 
2 Smith, G., Social Economy, Social Enterprise and the Theory of Associative Democracy, 2005 
3 CIRIEC, p. 11 
4 Carta Economiei Sociale 
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Semnatarii s-au angajat să susţină îmbinarea armonioasă între rigoarea economică şi 

provocările sociale.  

Un al doilea document, Carta principiilor Economiei Sociale, a fost propus în 2002 de reţeaua 

CEP-CMAF şi include principiile fundamentale ale economiei sociale: 

 prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale şi nu capitalului; 

 structuri private; 

 asociere voluntară şi deschisă; 

 control democratic al membrilor; 

 îmbinarea intereselor membrilor/ utilizatorilor şi / sau a interesului general; 

 apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi responsabilităţii; 

 gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice; 

 majoritatea excedentelor să fie folosite pentru atingerea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă şi prestarea unor servicii de interes pentru membri sau de interes 

general.5 

Economia sociala poate funcţiona sub diferite forme de organizare: organizaţiile voluntare 

(uneori ataşate unui cult religios şi furnizează servicii), grupurile de întrajutorare ale cetăţenilor 

(abordează noi modalităţi de muncă şi de incluziune socială în funcţie de disponibilitatea resurselor 

locale), structuri publice sociale (incubatoare), organizaţii cooperatiste (întreprinderi ale comunităţii 

care promovează în comunitate interese specifice unor grupuri), noi forme de organizaţii nonprofit 

(implicate în furnizarea serviciilor publice şi desfăşoară activităţi comerciale de susţinere financiară a 

serviciile oferite), fundaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii (care deţin entităţi comerciale, care au 

scopul de a contribui la mărirea veniturilor pentru beneficii publice). 

Se considera ca una dintre cele mai complete definiţii ale economiei sociale este considerată 

cea a Consiliului Valon de economia sociala din Belgia (1990) conform căreia economia sociala „se 

compune din activităţile economice desfăşurate de societăţi, mai ales cooperative, asociaţii mutuale şi 

                                                            
5 Conferinţa Europeană Permanentă a Cooperativelor, Societăţilor Mutuale, Asociaţiilor şi Fundaţiilor (CEP‐
CMAF 
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alte asociaţii în care etica este în concordanţă cu următoarele principii: scopul final este mai degrabă 

în serviciul membrilor sau al colectivităţii decât al profitului, autonomia gestiunii, procesul de decizie 

democratică, prioritatea acordată, în procesul de distribuţie a veniturilor, persoanelor şi muncii faţă de 

capital”6 

Centrul Internaţional de Cercetare şi Informare asupra Economiei Publice, Sociale şi 

Cooperativelor (CIRIEC) a propus următoarea definiţie: „setul de întreprinderi private organizate 

formal, dotate cu autonomie de decizie şi bazate pe libertatea de asociere, înfiinţate pentru a răspunde 

nevoilor propriilor membri prin intermediul pieţei, prin producerea de bunuri şi furnizarea de servicii, 

asigurări şi finanţare, în care procesul decizional şi orice distribuire a profiturilor sau excedentelor 

între membri nu este direct legată de aportul de capital sau de cotizaţiile plătite de aceştia, fiecare 

dintre ei dispunând de câte un vot. Economia sociala include de asemenea organizaţiile private 

organizate formal, cu autonomie de decizie şi bazate pe libertatea de asociere, care prestează servicii 

necomerciale pentru gospodării şi ale căror excedente, dacă există, nu pot fi însuşite de agenţii 

economici care le înfiinţează, controlează sau finanţează“7 

 

1.2. Forme de organizare specifice economiei sociale 

Formele de economia sociala recunoscute la nivel european sunt: cooperativele, societăţile de 

ajutor reciproc (societăţile mutuale), fundaţiile şi asociaţiile şi întreprinderile sociale. 

Activităţile economiei sociale sunt puternic ancorate în realităţile comunităţilor şi recunoscute 

tradiţional pentru sprijinirea inserţiei profesionale în special a grupurilor vulnerabile expuse riscului 

de excluziune de pe piaţa muncii. Multe forme de organizare a economiei sociale au apărut în ultimele 

două decenii ca reacţie la noi nevoi sociale insuficient acoperite de instituţiile de asistenţă socială. 

Economia sociala se bazează pe buna coordonare a activităţilor economice, abordare democratică 

bazată mai degrabă pe cooperare decât pe competiţie, pe promovarea drepturilor angajaţilor şi 

                                                            
6 http://www.encyclopedie‐enligne.com/e/ec/economie_sociale.html 
7 The Social Economy in the European Union“, CIRIEC, 2007, p. 20 
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beneficiarilor, precum şi utilizarea politicilor publice în vederea promovării şi integrării grupurilor 

dezavantajate. Principala caracteristică a formelor de economie sociala este că activităţile desfăşurate 

au ca scop satisfacerea nevoilor persoanelor şi nu remunerarea investitorilor de capital. Principiile de 

organizare a formelor de economie sociala reflectă asumarea obiectivelor de interes public. Acestea se 

deosebesc de firmele axate pe maximizarea profitului prin cel puţin patru perspective: obiectivul 

fundamental, principiile de alocare a profitului bazate pe solidaritate şi reciprocitate, modul de 

participare la procesul democratic de luare a deciziilor şi pluralitatea resurselor. Spre deosebire de 

formele economiei sociale, întreprinderile generatoare de profit sunt astfel reglementate încât să 

prevină dobândirea unor avantaje nete de către terţi şi asigură distribuirea câştigului rezidual către 

proprietari. 

 

1. 3. Conceptul de economie socială în legislaţia românescă 

În legislaţia românească, noţiunea de economie sociala apare pentru prima dată în HG 

829/2002 privind aprobarea Planului naţional anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale 

(PNAinc). Actul normativ, cu modificările şi completările ulterioare, defineşte obiective strategice pe 

termen mediu-lung (2002-2012) şi imediate (2002-2004). În cadrul obiectivelor pe termen mediu – 

lung , economie sociala este menţionată ca unul dintre principiile ce vizează construirea unei societăţi 

incluzive. Reglementarea cuprinde şi o definiţie a economiei sociale prin două tipuri de intervenţii. 

Primul tip se referă la activităţi economice care, în subsidiar şi cu condiţia menţinerii 

performanţei economice, includ obiective de tip social. Această categorie de activităţi se apropie 

destul de mult de accepţiunea curentă a termenului de economie sociala la nivel european. Totuşi, ea 

nu cuprinde activităţile cu scop prioritar social însoţite în subsidiar de activităţi economice. Astfel 

sunt excluse, de pildă, activităţile asociaţiilor şi fundaţiilor (organizaţii fără scop lucrativ, active în 

domeniul social în sens larg) care desfăşoară activităţi generatoare de venit şi care sunt larg 

recunoscute, în ţările europene, ca realizând activităţi din sfera economiei sociale. 
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Al doilea tip de activităţi de economie sociala constă în lansarea de largi programe de 

amenajări de infrastructură şi teritoriale, inclusiv de mediu. Investiţiile din aceste domenii pot fi atât 

investiţii economice (parte a dezvoltării economice a ţării), cât şi investiţii sociale propriu-zise, în 

infrastructura calităţii vieţii (şcoli, spitale etc.). Formularea este generală şi inexactă, întrucât 

asemenea programe sau investiţii pot fi realizate într-o largă varietate de forme, care să urmărească fie 

doar obiective economice, fie doar obiective sociale, ceea ce le exclude din economia sociala. 

Definiţia menţionată se interpretează însă în coroborare cu prevederile privind rolul economie sociala 

în domeniul social. Se arată astfel că economie sociala trebuie să fie organizată în aşa fel încât, fără a 

scădea performanţele economice propriu-zise, să devină şi un instrument al integrării sociale, al 

prevenirii excluziunii sociale şi reducerii sărăciei, îmbinând principiile politicii economice cu 

principiile politicii sociale. Aceste prevederi subliniază, practic, caracterul bivalent, social şi 

economic, al activităţilor specifice conceptului de economie sociala. 

După stabilirea acestei baze pentru dezvoltarea economiei sociale în România, documentele 

cu rol major în promovarea incluziunii sociale nu mai menţionează economie sociala până în 2008. 

Astfel, în 2005 s-a semnat Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale pentru România, 

care a identificat „provocările în abordarea sărăciei şi a excluziunii sociale, prezintă măsurile politice 

majore luate de România, pe baza acordului, de a începe transpunerea obiectivelor comune ale UE în 

politicile naţionale şi identifică principalele metode pentru viitoarea monitorizare şi revizuire a 

politicii” 

 Deşi economie sociala fusese deja menţionată ca instrument inovator în combaterea sărăciei 

şi a excluziunii sociale în HG 829/ 2002 privind aprobarea Planului naţional anti-sărăcie şi promovare 

a incluziunii sociale, cu modificările şi completările ulterioare, conceptul de economie sociala nu se 

regăseşte în Memorandum. Având însă în vedere că cele două documente se completează, se înţelege 

că economie sociala îşi păstrează importanţa asumată prin primul act normativ. Următorul document 

de importanţă strategică în domeniul incluziunii sociale reprezintă, de fapt, o dezvoltare a HG 

829/2002. În scopul atingerii obiectivelor asumate de România cu privire la combaterea sărăciei şi 

promovarea incluziunii sociale, a fost adoptată HG 1.827/ 2005 privind aprobarea Programului de 

implementare a Planului naţional anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru 
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perioada 2006 – 2008. Nici acest document nu include prevederi specifice privind economia sociala, 

ceea ce ar putea fi interpretat ca neluarea în considerare a economiei sociale ca prioritate pentru 

perioada 2006 - 2008. 

Economie sociala revine explicit în atenţia generală în 2008, când beneficiază de o a doua 

definiţie înlegislaţia românească, odată cu includerea sa ca domeniu eligibil pentru finanţare din 

Fondul Social European: economie sociala este sprijinită ca domeniu major de intervenţie al 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, al cărui Document Cadru de 

Implementare este aprobat prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi 

al ministrului economiei şi finanţelor 254/ 1169/ 2008. 

În document, economie sociala este definită ca „termenul generic utilizat pentru a face referire 

la un grup de persoane care se reuneşte pentru a-şi asuma un rol economic activ în procesul de 

incluziune socială, de ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONG-uri (fundaţii şi asociaţii) şi alte 

organizaţii nonprofit care au un rol important în activităţi de gestionare şi consolidare”. Deşi în 

principiu respectă spiritul definiţiilor şi principiilor prevăzute în documentele europene privind 

economie sociala, definiţia de mai sus necesită câteva observaţii terminologice. Noţiunea de 

„întreprinderi sociale” trebuie înţeleasă doar ca un exemplu de bună practică existent în legislaţia altor 

ţări, această categorie nefiind reglementată în prezent în România. Referirea la activităţile de 

gestionare şi consolidare este generală şi incompletă: nu se înţelege care este obiectul acestor 

activităţi, iar ca tip de activitate generală, se remarcă faptul că orice organizaţie nonprofit desfăşoară 

activităţi de gestionare şi îşi poate propune să contribuie la consolidarea oricărui domeniu licit şi 

moral, dar acest aspect nu este suficient pentru a putea fi considerată formă de economie sociala. 

Această definiţie se referă doar la activităţi care contribuie direct la incluziunea socială, ceea 

ce reprezintă o abordare mai restrânsă decât cea pe care o regăsim în general la nivel european, unde 

sfera economiei sociale cuprinde şi activităţi cu caracter social în sens larg, ca în cazul, de pildă, al 

cooperativelor de credit. Accepţiunea din documentul românesc menţionat se explică însă prin faptul 

că definiţia respectivă este elaborată în cadrul unui instrument de finanţare care are ca obiectiv 

prioritar tocmai incluziunea socială, economie sociala fiind percepută ca una dintre metodele de 
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atingere a acestui deziderat. Totuşi, această interpretare limitativă a conceptului nu trebuie 

generalizată, ci trebuie privită ca o definiţie operaţională, aplicabilă doar programului de finanţare în 

cauză. Mai mult, definiţia în discuţie are aplicabilitate limitată în timp, având în vedere că actul 

normativ care o cuprinde se referă exclusiv la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 - 2013. 

În septembrie 2008, un alt document de importanţă majoră aduce în lumină economie sociala 

în România, odată cu asumarea de către statul român a unor angajamente clare cu privire la 

dezvoltarea acestui sector în ţara noastră. La data menţionată, Guvernul României a aprobat şi 

transmis către CE Raportul Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială (RNS 

PSIS) prin care se precizează că „dezvoltarea sectorului privind economie sociala poate fi primul pas 

pentru ca o economie eficientă şi dinamică să interacţioneze cu o economie bazată pe justiţie socială”. 

Raportul defineşte principalele elemente menite să contribuie la consolidarea economiei sociale: 

identificarea direcţiilor principale de dezvoltare a legislaţiei româneşti privind economie sociala, 

încurajarea iniţiativelor în domeniu şi sprijinirea acestora prin înfiinţarea de centre de resurse, 

formarea de specialişti în domenii relevante pentru economie sociala, promovarea la nivel naţional a 

conceptului şi a exemplelor de bună practică. Astfel, se poate aprecia că economie sociala în România 

beneficiază, începând din septembrie 2008, de un set coerent şi detaliat de măsuri asumate de 

autorităţile competente în vederea dezvoltării eficiente a acestui sector. 

Se constată că există măsuri oficiale clar asumate de statul român în vederea dezvoltării 

acestui sector, dar numai în ceea ce priveşte economie sociala ca instrument de incluziune socială şi 

combatere a sărăciei. Activităţile de economie sociala care nu îndeplinesc acest rol – recunoscute de 

altfel la nivel european – nu sunt cuprinse expres în niciun act normativ, însă nu sunt nici interzise sau 

limitate de prevederile existente. Rezultatul acestei stări de fapt este că aceste activităţi pot fi 

desfăşurate, cu respectarea, desigur, a celorlalte prevederi legale, dar ele nu sunt în prezent 

promovate, sprijinite şi încurajate explicit prin documentele sau mecanismele de susţinere a 

economiei sociale din România. Se impune completarea prevederilor legale în vigoare astfel încât 

definiţia economiei sociale să fie extinsă şi altor forme decât cele care contribuie direct la incluziunea 
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socială, conform principiilor acceptate la nivel european ca fundament al economiei sociaea, în 

contextul coordonării domeniilor social şi economic. 

Conform organigramei Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, Direcţia Formare 

Profesională şi Asociaţii de Producători include Compartimentul strategii, coordonare şi monitorizare 

forme asociative şi Compartimentul informare şi asistenţă forme asociative – două structuri care se 

adresează unor forme specifice  economiei sociale , cum sunt asociaţiile nonprofit şi societăţile 

cooperative din domeniu. Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă sprijină înfiinţarea şi 

dezvoltarea formelor asociative în domeniul agricol prin monitorizarea activităţii, consultanţă 

agricolă, informări legislative, promovarea structurilor superioare ale cooperativelor agricole şi 

consolidarea permanentă a bazei de date. Formele asociative din domeniul agricol avute în vedere de 

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă sunt asociaţiile, cooperativele şi grupurile de producători. 

Ministerul Justiţiei (MJ) gestionează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop 

patrimonial, care include asociaţii şi fundaţii înfiinţate în România, dintre care unele desfăşoară 

activităţi economice specifice economiei sociale. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) 

subordonat MJ cuprinde evidenţa societăţilor cooperative, gestionate de compartimentul Registrul 

Comerţului Central Computerizat pentru înregistrarea societăţilor cooperative. 

Banca Naţională a României (BNR) este o structură publică, de interes naţional, cu rol de 

reglementare şi supraveghere a unor forme de economie sociala: societăţile cooperative de credit şi 

instituţiile financiare nebancare (IFN), categorie ce cuprinde şi CAR. BNR are în structură 

departamente specializate cu impact asupra economiei sociale: Serviciul instituţii financiare din cadrul 

Direcţiei Stabilitate Financiară, Serviciul reglementare activităţi financiare şi instituţii financiare 

nebancare din cadrul Direcţiei Reglementare şi Autorizare, Serviciul inspecţie instituţii financiare 

nebancare din cadrul Direcţiei Supraveghere. 

Consiliul Economic şi Social este o „instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, 

constituită în scopul realizării dialogului social dintre patronat, sindicate şi Guvern şi al climatului de 

stabilitate şi pace socială” şi având „rol consultativ în stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi 

sociale (...) precum şi în realizarea, promovarea şi dezvoltarea (...) solidarităţii sociale”. 
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Deşi scopul actual (realizarea dialogului social) nu prezintă relevanţă imediată pentru 

economie sociala, Consiliul Economic şi Social ar putea juca un rol important în viitor având în 

vedere rolul său consultativ în domeniile economic şi social, în special în ceea ce priveşte solidaritatea 

socială, concept-cheie pentru economie sociala. Legea prevede că Consiliul Economic şi Social este 

consultat obligatoriu de către iniţiatorii proiectelor de acte normative, inclusiv cu privire la programe 

şi strategii, situaţii în care opinia formelor de economie sociala ar putea genera contribuţii valoroase. 

Consiliul Economic şi Social  înaintează propuneri privind restructurarea şi dezvoltarea economiei 

naţionale şi privatizarea, funcţionarea şi creşterea competitivităţii agenţilor economici, aspecte 

importante pentru operatorii economici interesaţi şi de obiective sociale. În structura actuală a 

Consiliul Economic şi Social , organizaţiile neguvernamentale nu sunt reprezentate şi, astfel, vocea 

acestui sector nu poate fi auzită, iar interesele acestor structuri. 

1. 4.  Forme de organizare a economiei sociale în România 

Cadrul legal actual din România defineşte economie sociala şi sfera de întindere a acesteia 

prin preluareaunora dintre principiile recunoscute la nivel european, discutate anterior, şi prin 

enumerări exemplificative, după cum se poate observa în cea mai recentă dintre definiţiile economiei 

sociale, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  

 Pornind de la această definiţie, coroborată cu principiile acceptate în general la nivel 

european, precum şi pe baza comparaţiei cu formele de organizare considerate în alte state 

europene ca fiind specifice economiei sociale, în România se pot identifica următoarele categorii de 

persoane juridice specifice economiei sociale: 

 

a)  Asociaţiile şi fundaţiile sunt persoane juridice de drept privat al căror scop principal este 

nepatrimonial, dar care pot desfăşura în subsidiar şi activităţi economice 

 în interiorul lor sau 

 prin societăţi comerciale; 
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Reglementat de  Ordonanta   Nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

 Modificările şi completările ulterioare : 

 Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003*, respinsă prin Legea nr. 213/2005 abrogată prin     Legea 

nr. 246/2005  

Legea nr. 502/2004 

Legea nr. 213/2005 

Legea nr. 246/2005 

Legea nr. 286/2006 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 

Legea nr. 305/2008 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2009 

Ordonanţa Guvernului nr. 23/2009 

Legea nr. 34/2010 

- Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 830/2006 au fost 

aprobate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii. 

 

b) organizaţiile nonprofit organizate sub forma CAR 
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 ale pensionarilor sunt organizaţii cu caracter civic, persoane juridice de drept 

privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de 

întrajutorare mutuală şi de asistenţă socială.    Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea caselor 

de ajutor reciproc ale pensionarilor se realizează în baza prevederilor referitoare la asociaţii 

din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.    Casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi în 

condiţiile Legii nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi păstrează 

personalitatea juridică legal dobândită. Acestor case de ajutor reciproc ale pensionarilor li se 

aplică, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regimul juridic prevăzut de aceasta. 

 

 Reglementat de  LEGE   Nr. 540 / 2002  privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor  

 ale salariaţilor; 

 

Reglementat de  Legea 122/ 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc pentru 

salariaţi şi al uniunilor acestora. 

 

c) cooperativele de credit sunt „instituţii de credit constituite ca asociaţii autonome de 

persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin 

economic, social şi cultural, a căror activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării 

membrilor cooperatori” 

Reglementat de  OUG 99/ 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu 

modificările şi completările ulterioare 

d)  Societăţile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme: 
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  societăţi cooperative meşteşugăreşti - asociaţii de persoane fizice care 

desfăşoară în comun activităţi de producţie, de comercializare a mărfurilor, de executare de 

lucrări şi prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităţilor 

meşteşugăreşti ale membrilor lor cooperatori; 

  societăţi cooperative de consum - asociaţii de persoane fizice care desfăşoară 

în comun activităţi de aprovizionare a membrilor cooperatori şi a terţilor cu produse pe care 

le cumpără sau le produc şi activităţi de prestări de servicii către membrii lor cooperatori şi 

către terţi; 

 societăţi cooperative de valorificare - asociaţii de persoane fizice care se 

constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziţionate prin distribuţie directă 

sau prin prelucrare şi distribuţie directă; 

 societăţi cooperative agricole - asociaţii de persoane fizice care se constituie 

cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, de a 

efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi 

de a valorifica produsele agricole; 

 societăţi cooperative de locuinţe - asociaţii de persoane fizice care se 

constituie cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova şi administra locuinţe pentru 

membrii lor cooperatori; 

 societăţi cooperative pescăreşti - asociaţii de persoane fizice care se constituie 

cu scopul de a înfiinţa ferme piscicole şi de acvacultură, de a produce, repara, întreţine şi 

cumpăra echipamente, utilaje, instalaţii, ambarcaţiuni de pescuit, precum şi de a pescui, 

prelucra şi distribui produse piscicole; 

 societăţi cooperative de transporturi - asociaţii de persoane fizice care se 

constituie cu scopul de a realiza activităţi de transport şi activităţi conexe acestora, pentru 

membrii cooperatori şi pentru terţi, pentru îmbunătăţirea tehnică şi economică a activităţilor 

de transport desfăşurate de membrii cooperatori; 

 societăţi cooperative forestiere - asociaţii de persoane fizice care se constituie 

cu scopul de a amenaja, exploata, regenera şi proteja fondul forestier deţinut de membrii 

cooperatori, ţinând seama de condiţiile impuse de regimul silvic; 
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 societăţi cooperative de alte forme. 

    Reglementat de   Legea nr. 1/2005 

 

Modificările şi completările ulterioare 

Decizia Curţii Constituţionale nr. 913/2009 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 

Legea nr. 71/2011 

 

Legislaţia românească reglementează o serie de alte forme ce pot fi asimilate economiei 

sociale, dar care nu respectă integral principiile enunţate în Carta Europeană a principiilor economiei 

sociale. În funcţie de caracteristicile activităţilor de economiei sociale desfăşurate, formele specifice 

pot fi cuprinse şi în alte forme generale de organizare relevante pentru economiei sociale: 

 unităţile protejate autorizate (UPA) - este definită ca „operatorul economic 

de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% din numărul 

total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap” 

 Unităţile protejate autorizate pot fi de două feluri: cu personalitate juridică sau fără 

personalita juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul 

operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi 

cele organizate de persoana cu handicap autorizată, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi 

economice independente.  

Unităţile protejate autorizate pot reprezenta forme relevante pentru economiei sociale, atât 

timp cât sunt constituite ca persoane juridice de sine-stătătoare, de drept privat, asigurând astfel 

reprezentarea obiectivelor sociale alături de cele economice, având ca rezultat final (re)integrarea 

socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi. 
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    Reglementat de   Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 întreprinderile – microîntreprinderile (IMM); 

Prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice şi 

autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în 

condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care 

desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare. 

Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

 au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; 

 realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, 

echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane 

euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active 

imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. 

Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de 

cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii: 

    a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 

    b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; 

    c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc 

echivalentul în lei a 43 milioane euro. 
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  Reglementat de   LEGE   Nr. 346 /2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Modificările şi completările ulterioare 

Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004 

Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 

Legea nr. 218/2005 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 

Legea nr. 175/2006 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2007 

Legea nr. 175/2009 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 

Legea nr. 329/2009 

Legea nr. 368/2009 

 societăţile comerciale 

În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi 

pot constitui societăţi comerciale. Societăţile comerciale se vor constitui în una dintre următoarele 

forme: 

 a) societate în nume colectiv;  

b) societate în comandită simplă;  
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c) societate pe acţiuni; 

 d) societate în comandită pe acţiuni  

 e) societate cu răspundere limitată. 

Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în comandită 

simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii 

societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu 

le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva 

acestor asociaţi. 

Acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu răspundere limitată 

răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris. 

 

Reglementat de   Legea nr. 31/1990 

 

Modificările şi completările ulterioare 

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 

Legea nr. 302/2005 

Legea nr. 85/2006 

Legea nr. 164/2006 

Legea nr. 441/2006 

Legea nr. 516/2006 



  
 

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin: 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlul proiectului: „O intervenţie integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/53513 

  23

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2007 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 

Legea nr. 284/2008 

Legea nr. 88/2009 

Legea nr. 277/2009 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 

Legea nr. 84/2010 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2010 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 

Legea nr. 202/2010 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 

Legea nr. 71/2011 

 instituţiile financiare nebancare (IFN). 

Acordarea de microcredite poate intra în sfera ecoomiei sociale atât timp cât se desfăşoară cu 

respectarea principiilor economiei sociale, în special cu privire la latura socială a activităţii derulate. 

Microcreditul din fonduri publice ori pus la dispoziţie în baza unor acorduri 

interguvernamentale este „un împrumut cu sau fără dobândă, rambursabil, acordat la cererea 

solicitanţilor, cu valoare nominala de până la 10.000 €, acordat în lei la cursul comunicat de BNR 

înziua anterioară eliberării sumelor, cu o perioadă de rambursare de până la 36 de luni, cu sau 
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fărăperioada de graţie, destinat procurării de mijloace fixe, materii prime, materiale, energie, 

combustibil,precum şi de alte servicii necesare realizării proiectului în scopul dezvoltării unei 

activităţii comercialepentru care a fost autorizat” 

 Microcreditele pot fi solicitate de „persoane juridice, respectivsocietăţi comerciale care au 

sub 50 de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă, persoanefizice şi asociaţii familiale care 

desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizate potrivit 

 legii, inclusiv medicii de familie, precum şi orice persoană fizică care prezintă un plan fundamentat 

deafaceri pentru dezvoltarea unei afaceri sau pentru iniţierea unei activităţi aducătoare de venituri. 

Pe lângă obiectul principal de activitate, societăţile de microfinanţare mai puteau avea ca 

obiectsecundar de activitate şi acordarea de servicii pentru dezvoltarea economică a beneficiarilor 

demicrocredite, incluzând servicii de consultanţa, informare, educare şi instruire de specialitate.  

Reglementat de :     LEGE   Nr. 93 / 2009 privind instituţiile financiare nebancare 

OUG 40/ 2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru 

acordarea de microcredite 

Modificările şi completările ulterioare   

Legea nr. 53/2010 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011  

Diferenţa dintre formele specifice economiei sociale (organizaţii nonprofit cu activităţi 

economice, CAR, cooperative de credit, societăţi cooperative de gradul 1) şi cele generale relevante 

pentru economia sociala (UPA, microîntreprinderi şi IMM, societăţi comerciale, IFN) constă în 

următorul aspect: condiţiile legale prevăzute pentru înfiinţarea şi funcţionarea oricăreia dintre formele 

specifice garantează respectarea în principiu a caracteristicilor formelor de economie sociala; în 

schimb, condiţiile legale necesare pentru încadrarea unei persoane juridice în categoria formelor 

generale permite, dar nu garantează respectarea acestor caracteristici. Simpla apartenenţă a unei 
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persoane juridice la categoria asociaţiilor nonprofit care desfăşoară activităţi economice implică 

includerea acesteia în sfera economiei sociale, deoarece condiţiile legale aplicabile acestei categorii de 

organizaţii nonprofit cuprind, practic, toate caracteristicile economiei sociale. 

Apartenenţa însă a unei persoane juridice la categoria, de pildă, a unităţilor protejate 

autorizate, nu înseamnă că aceasta face neapărat parte din economiei sociale (pentru a fi asimilată 

formelor de economie sociala, va trebui ca unitatea respectivă să fie organizată ca persoană juridică de 

sine stătătoare şi să facă parte din domeniul privat). 

În afara acestor structuri organizatorice există si forme de organizare asemănătoare celor din 

economia sociala, dar care nu indeplinesc cumulativ principiile acceptate la nivel UE cu privire la 

intreprinderile de economiei sociala, si prin urmare nu fac parte din domeniul economiei sociale. 

 persoanele fizice autorizate; 

 întreprinderile individuale; 

 întreprinderile familiale. 

 Aceste forme de organizare a activităţilor economice prezintă anumite similitudini cu 

economia sociala prin contribuţia la integrarea socio-profesională, fără a putea fi însă considerate 

forme specifice economiei sociale deoarece activitatea desfăşurată nu are scopul ambivalent: social şi 

economic. Astfel, activitatea economică a acestor forme de organizare este definită ca „activitatea 

agricolă, industrială,comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare 

poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului (...), în scopul obţinerii unui 

profit”. Activităţile „pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care 

legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă” şi pot fi desfăşurate de către persoanele 

fizice în formele prezentateîn continuare. 

 

Persoanele fizice autorizate 

Persoanele fizice autorizate pot desfăşura în mod individual şi independent „orice formă de 

activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa lor de muncă”. Persoana fizică 
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autorizată poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic şi  poate angaja, în 

calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii. 

 

Întreprinderile individuale 

Întreprinderea individuală este definită ca „întreprinderea economică, fără personalitate 

juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică” pentru organizarea şi exploatarea 

întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate 

angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, 

potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor 

întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, 

pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit . 

 

Întreprinderile familiale 

Întreprinderea familială este definită ca „întreprinderea economică, fără personalitate juridică, 

organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa”; ) Întreprinderea familială este 

constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii. 

Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. 

De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în 

acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat 

întreprinderea familială si  nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă. 

 În concluzie, asigurarea condiţiilor dezvoltării economiei sociale implică atât o definiţie a 

economiei sociale suficient de cuprinzătoare şi unanim acceptată la nivel naţional, cât şi un cadru 

juridic flexibil care să permită dezvoltarea şi modernizarea formelor de organizare deja existente, 

respectiv dezvoltarea unora noi, a mecanismelor pentru colectarea informaţiilor necesare monitorizării 
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activităţilor economiei sociale, precum şi modalităţi fiscale şi materiale eficiente de sprijinire a 

formelor de economie sociala în baza principiului egalităţii de şanse a diferiţilor actori din domeniu.  

 

Reglementat de   OUG 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

Modificările şi completările ulterioare 

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2009 

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 

   Legea nr. 106/2011 

 

1. 5. Grupurile vulnerabile beneficiari ai economiei sociale 

Legislaţia românească utilizează o varietate de termeni din aceeaşi sferă atunci când se referă 

la persoane/ grupuri vulnerabile. Actele normative se referă, după caz, la persoane defavorizate, 

persoane marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială sau 

persoane vulnerabile.  

Având în vedere că discriminarea este una principalele cauze care generează sau menţin 

situaţiile de marginalizare, categoria defavorizată este „acea categorie de persoane care fie se află pe o 

poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de 

majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare”. 

 Grupurile vulnerabile includ: copilul în situaţie de risc ridicat: sărăcie, vulnerabilitate la 

procesele de dezagregare socială, delincvenţa juvenilă; tinerii de peste 18 ani care nu mai 

sunt cuprinşi în sistemul de ocrotire a copiilor fără familie; persoanele cu handicap; 

persoanele aparţinând populaţiei de etnie romă aflate în situaţii de risc ridicat; vârstnicii în 
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situaţie de risc ridicat, persoanele fără adăpost ,persoanele victime ale traficului şi ale 

violenţei în familie, femeile victime ale violenţei. 

Încadrarea în situaţiile de marginalizare sau excludere socială se face cu privire la persoane, 

grupuri sau comunităţi, pe baza unor aspecte variate care se pot suprapune. În afara aspectelor 

obiective (lipsa locuinţei, lipsa accesului la servicii de sănătate) care pot genera astfel de situaţii 

indiferent de alţi factori, identificăm şi factori cum ar fi apartenenţa sexuală, etnică, vârsta sau starea 

de sănătate, care nu reprezintă cauze de marginalizare decât dacă se suprapun cu alte aspecte 

obiective. Analiza persoanelor, grupurilor sau comunităţilor expuse riscului de excluziune socială este 

prioritară pentru identificarea măsurilor de incluziune socială, introduse în acte normative specifice. 

În ultimii ani, Guvernul României a promovat o serie de documente strategice având drept 

scop combaterea sărăciei şi excluderii sociale, printre care şi o serie de strategii şi planuri de 

acţiune sectoriale adresate grupurilor vulnerabile, precum şi instrumente de coordo-nare 

instituţională adaptate la nevoile individuale ale persoanelor, dintre care menţionăm:  

 Strategia naţională de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele 

vârstnice în perioada 2005-2008 (promovată prin HG nr. 541/2005);  

 Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap în perioada 2006-2013 (promovată prin HG nr. 1175/2005), „Şanse egale pentru 

persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări‛;  

 Planul de acţiune pentru incluziune socială 2010-2012;  

 Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a 

copilului (promovată prin Hotărârea de Guvern nr. 669/24.05.2006);  

 Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale pe perioada 2006-2013 (promovată 

prin HG nr. 1826/2005);  

 Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-

2012 (promovată prin HG nr. 237/2010);  
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 Strategia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu 

HIV/SIDA;  

 Strategia naţională antidrog în perioada 2005-2012 (aprobată prin HG nr. 73/2005);  

 Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010;  

 Strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2006-2013;  

 Strategia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie 

(promovată prin HG nr. 686/205);  

 Strategia naţională pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor (promovată prin HG nr. 522/2006 

de completare şi modificare a HG nr. 430/2001).  

Acte normative specifice grupurilor vulnerabile : 

 Legea 116/ 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 

 Legea nr. 47/ 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială,  

 Legea 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

 OUG 137/ 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,  

 LEGE   Nr. 17 din  6 martie 2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

 OUG 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 

handicap, 

 LEGE   Nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

 OUG 68/2003 privind serviciile sociale 

 LEGE   Nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă 

 Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 

cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 

 

1. 6. Preocupări europene privind dezvoltarea antreprenoriatul feminin 
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Femeile antreprenor joacă un rol deosebit în dezvoltarea economică mondială, în 

special în ţările cu un nivel redus sau mediu al venitului pe locuitor, arată studiile în 

domeniu. Dintre primele preocupări privind susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului 

feminin la nivel internaţional, se poate menţiona iniţiativa Consiliului Economic şi Social al 

Naţiunilor Unite care în 1997 a demarat un program care integrează problematica de gen în 

vederea ghidării cercetărilor din domeniu, a elaborării unor politici adecvate, program 

coordonat de PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare). Fundamental pentru 

acest tip de programe îl reprezintă înţelegerea faptului că un real progres economico-social nu 

se poate realiza fără a investi atât în femei cât şi în bărbaţi. Într-adevăr, cercetările efectuate 

asupra femeilor  indică efecte mult mai mari ale investiţiilor în femei decât în cazul 

bărbaţilor. Femeile  sunt mult mai dispuse să aloce o parte a  câştigurilor lor pentru educaţie, 

sănătate, să le împartă cu membrii familiei sau ai comunităţii din care fac parte. Cercetările în 

domeniul micro-finanţării indică faptul că acelaşi tip de comportament al femeilor este 

valabil şi pentru investiţiile economice. Femeile sunt dispuse, pur şi simplu, într-o măsură 

mai mare de a lucra, de a cumpăra, de a împărţi cu alte persoane câştigurile lor economice. 

Ca urmare, investiţiile în antreprenoriatul feminin reprezintă un mijloc important al ţărilor de 

a creşte, în mod exponenţial, numărul de firme nou înfiinţate. Ignorarea potenţialului dovedit 

al activităţii antreprenoriale a femeilor, înseamnă că ţările respective îşi creează un 

dezavantaj real şi pierd oportunitatea  de a favoriza creşterea economică.  Din acest motiv, 

găsirea unor modalităţi de a susţine şi promova participarea cu succes a femeilor în domeniul 

antreprenoriatului este imperativ necesară pentru a asigura o dezvoltare economică şi 

sustenabilă în toate ţările.La nivel european, a fost creată în anul 2000, Reţeaua europeană de 

promovare a antreprenoriatului feminin care numără în prezent 30 de ţări membre. Prin 

rapoartele anuale, organizaţia evidenţiază cele mai importante programe iniţiate la nivelul 

fiecărei ţări în privinţa promovării antreprenoriatului feminin, dintre care redăm câteva 

exemple în continuare. 
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În Austria, procentul femeilor care au înfiinţat un start-up a crescut în 2008 faţă de 

1997 cu 13%. În anul 2008, din totalul de 24788 persoane care au înfiinţat întreprinderi noi, 

33,9% au fost femei, în comparaţie cu doar 27,1% în 2007. Din totalul întreprinderilor din 

Austria, aproximativ 32% erau deţinute de femei, iar vârsta medie a acestora era de 45 

ani. Dintre acţiunile întreprinse în vederea susţinerii antreprenoriatului feminin, se 

evidenţiază proiectul de training special pentru femeile care conduc o afacere fără a avea 

angajaţi, început în anul 2006. Pe baza unei combinaţii între pregătire şi instruire, prin acest 

program, au fost organizate cursuri care să ajute femeile implicate în afaceri pe cont propriu, 

în scopul îmbunătăţirii strategiilor de dezvoltare a afacerii. Cursurile au fost urmate de 

aproximativ 100 de femei şi care vizau elaborarea planului de afaceri, probleme de 

marketing, vânzări, cooperare şi echilibru între muncă şi viaţa personală. Prin rezultatele 

obţinute, acest program se consideră a fi un real succes.O altă iniţiativă aparţine organizaţiei 

Femei în afaceri care a introdus în întreaga ţară  programul Betriebshilfe (Ajutor continuu în 

afaceri) prin intermediul căruia se asigură înlocuirea temporară a femeii antreprenor cu o altă 

persoană calificată, în cazul în care apare o indisponibilitate temporară generată de un 

accident sau de intrarea în concediu de maternitate. Pe baza acestui ajutor, afacerea poate 

continua. În cadrul acestui program în jur de 500 de cereri sunt depuse anual. O altă acţiune, 

care se organizează de patru ori pe an, denumită Ladies Loundge este dedicată femeilor 

antreprenor, celor care ocupă poziţia de director într-o firmă şi femeilor care lucrează în firma 

soţului. Acest tip de evenimente permite femeilor implicate în afaceri să discute cu 

personalităţi politice sau din domeniul economic, reprezentând în acelaşi timp o ocazie de a 

crea reţele de colaborare şi de a schimba idei. Din anul 2008, după o lungă perioadă în care s-

a solicitat sprijin guvernamental pentru femeile implicate în afaceri, guvernul a adoptat 

programul prin care ajutorul acordat pentru îngrijirea copilului la domiciliu a devenit 

deductibil.În republica Cehă, potrivit datelor statistice oficiale, în anul 2008, un procent de 

26,5% din totalul antreprenorilor sunt femei.  Femeile antreprenor reprezintă 9,7% din totalul 

femeilor ocupate, în timp ce bărbaţii antreprenori reprezintă 20% din totalul bărbaţilor care 
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lucrează. Cele mai multe femei antreprenor se situează în intervalul de vârstă 45-59 ani.În 

anul 2008, femeile au accesat programele de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru 

antreprenori din Programul Operaţional de Afaceri şi Inovare, aprobat pentru perioada 2007-

2013. Accesul la capital a fost asigurat prin împrumuturi garantate, împrumuturi cu dobândă 

redusă şi granturi. Programul Start a permis punerea în practică a intenţiilor antreprenoriale 

pentru persoanele care au intrat în afaceri pentru prima dată. Un alt program, denumit 

programul Progress a permis punerea în aplicare a proiectelor antreprenoriale pentru 

întreprinzătorii mici şi mijlocii care activează deja pe piaţă. Principala sursă de sprijin pentru 

proiectele de inovare dedicate femeilor antreprenor din Republica Cehă a fost asigurată atât 

prin programe finanţate de la bugetul de stat, cât şi prin fondurile structurale ale Uniunii 

Europene. Astfel, 59% din proiectele finanţate din programe axate pe inovare au avut un 

impact pozitiv asupra egalităţii de şanse, iar 11% dintre proiectele finanţate din programele 

de inovare au fost orientate către asigurarea egalităţii de oportunităţi. 8 

În Cehia există patru asociaţii ale femeilor antreprenor care colaborează între ele, 

creează reţele de colaborare şi se informează între ele cu privire la proiectele pe care le 

derulează.În 2008, Asociaţia Femeilor Antreprenor şi Manager a Republicii Cehe a derulat 

proiectul The Eurobusinesswoman of the 21st century project, prin intermediul căruia s-au 

obţinut următoarele rezultate: s-a elaborat o metodologie de planificare strategică, s-a stabilit 

un ciclul de educaţie antreprenorială, s-au creat clase de studiu mobile; a fost creat un portal 

dedicat formării profesionale; a fost înfiinţat un centru de studiu tip Videoprogram; a fost 

elaborat un ghid de dezvoltare de noi metode pentru accesul la finanţare pentru femeile 

antreprenor; prezentarea generală a celor mai bune practici în susţinerea 

antreprenoriatului.Un alt proiect dezvoltat de aceeaşi asociaţie a fost Prague eLearning 

                                                            
8 Revista Antreprenoriat Transilvan, Preocupări europene privind dezvoltarea antreprenoriatul feminin,Dr. 

Daniela Ştefănescu 
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Business Faculty, prin intermediul căruia s-au realizat drept obiective specifice: creşterea 

adaptabilităţii angajatorilor şi angajaţilor la schimbarea condiţiilor economice şi tehnologice, 

precum şi îmbunătăţirea gradului de conştientizare a angajaţilor şi angajatorilor prin 

dezvoltarea unor centre   specializate de informare şi consiliere în domeniul e-

learning.Proiectul Teleworking a avut drept obiective specifice: asigurarea accesibilităţii 

grupurilor vulnerabile de persoane la tehnologiile informaţionale şi de comunicare, astfel 

încât să le poată utiliza şi în cazul în care îngrijesc un membru al familiei în gospodărie; 

crearea condiţiilor adecvate şi promovarea formelor flexibile de muncă de la domiciliu sau în 

centre de teleworking, situate nu numai în zonele urbane aglomerate, ci şi în zone mai retrase, 

cu acces redus la transportul public; motivarea angajatorilor de a apela la forma de lucru 

teleworking; identificarea meseriilor care permit munca la distanţă în Cehia.9 

În Finlanda, din totalul de 258 mii antreprenori câţi erau înregistraţi la sfârşitul  anului 

2008, aproape 80 mii erau femei, ceea ce reprezintă aproape 30% din total. Încă din anul 

1997 a fost asigurat accesul la finanţare pentru persoanele care desfăşoară activităţi 

independente cât şi pentru micro-întreprinderile cu maxim 5 angajaţi. Creditele au fost 

acordate de o companie publică cu răspundere limitată, Finnvera Plc, cu capital integral de 

stat. Creditele au fost destinate întreprinderilor conduse de femei, în proporţie de peste 50%. 

Valoarea creditelor acordate variază între 3000 şi 35000 euro, o întreprindere putând 

împrumuta maxim 35000 euro.Programul Ladies Business School, activ încă din anul 1987, 

oferă cursuri de formare profesională pentru femeile care ocupă funcţia de director executiv 

cât şi persoanelor care ocupă funcţii cheie în IMM-uri. Acest program este finanţat de 

Centrele de Ocupare şi Dezvoltare Economică.Un alt proiect, lansat de Asociaţia Centrală a 

Femeilor Antreprenor şi Institutul Finlandez de Sănătate Publică, pentru perioada 2008-2009, 

                                                            
9  Revista Antreprenoriat Transilvan, Preocupări europene privind dezvoltarea antreprenoriatul feminin,Dr. 

Daniela Ştefănescu 
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denumit Women entrepreneurs' well being at work and development of business este finanţat 

de Ministerul Economiei şi Ocupării. Scopul proiectului a fost de a studia relaţia dintre 

bunăstarea la locul de muncă şi succesul în afaceri, precum şi modul de promovare a 

bunăstării la locul de muncă pentru femeile antreprenor. S-a creat, de asemenea, un Portal al 

Antreprenoriatului Feminin care cuprinde aproape 200 de servicii diferite, cum ar fi: 

consiliere, formare, marketing, finanţarea serviciilor, etc. de la aproximativ 100 de agenţii 

publice de promovare a afacerilor care sunt destinate femeilor antreprenor sau celor în 

devenire.Agenţia Women`s Enterprisein Helsinki este parte a grupului Jobs & Society, 

finanţată de Ministerul Economiei şi Ocupării şi are rolul de a oferi, femeilor care au demarat 

o afacere, consultanţă individuală, informaţii şi sesiuni tematice, de instruire, îndrumare, 

participarea la evenimente şi la proiecte internaţionale. Atât consilierii cât şi formatorii sunt 

antreprenori. Agenţia a creat propriul model de îndrumare şi un nou grup pentru aplicarea 

noului model care a fost adaptat şi implementat pentru antreprenorii din start-up-uri, pentru 

studenţi precum şi pentru femeile imigrante.O altă organizaţie cu acoperire naţională, The 

Women's advisory organisation for development of rural areas, oferă consultanţă 

gospodăriilor populaţiei şi consumatorilor şi promovează întreprinderile mici şi mijlocii din 

zonele rurale. Este una dintre cele mai extinse organizaţii de femei din Finlanda, în care 

lucrează mai mult de 80 de profesionişti din diverse domenii de expertiză. Activitatea de 

consultanţă se desfăşoară în 16 centre regionale, în colaborare cu Centrele de Consultanţă 

Rurală. În ceea ce priveşte programul politic pentru ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea 

spiritului antreprenorial, Ministerul Economiei şi Ocupării a înfiinţat un grup de lucru privind 

antreprenoriatul feminin. Scopul grupului a fost de a promova şi implementa propunerile 

grupului precedent privind promovarea femeilor antreprenor, din perioada 2004-2005. 

În Germania, de câţiva ani, numărul femeilor care au înfiinţat start-up-uri a crescut 

continuu. În anul 2007, din totalul liber-profesioniştilor, 31% erau femei, iar în anul 2008, un 

procent de 39,6% aparţine femeilor care au înfiinţat start-up-uri.Înfiinţarea în Germania a 
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agenţiei National Agency for Women Start-ups de către Ministerul Federal al Educaţiei şi 

Cercetării, a Ministerului Federal al Economiei, a Ministerului Familiei, Vârstnicilor, 

Femeilor şi Tineretului, demonstrează interesul manifestat de guvernul federal pentru a oferi 

sprijin permanent femeilor în vederea înfiinţării sau derulării unei afaceri. Agenţia este un 

centru naţional de competenţă şi servicii care furnizează informaţii cu privire la diverse 

domenii de activitate, în scopul promovării independenţei femeilor pentru înfiinţarea unei 

afaceri, precum şi pentru asigurarea de servicii de consultanţă în toate fazele de evoluţie ale 

unui start-up. Un alt obiectiv îl reprezintă creşterea gradului de acceptare a femeilor 

antreprenor în organizaţii de afaceri care nu au recunoscut deocamdată acest grup 

ţintă. Ministerul Educaţiei şi Cercetării derulează programul Power to women setting up in 

business, care promovează în jur de 20 de proiecte şi un total de 40 subproiecte. Prin acest 

program se asigură transferul de know-how între proiectele  individuale, având la bază o 

vedere de ansamblu a nivelului de cunoaştere acumulat privind start-up-urile înfiinţate de 

femei, diferenţele structurale privind start-up-urile înfiinţate de către femei şi de către bărbaţi, 

precum şi a factorilor de sprijinire, dar şi a celor care ar putea inhiba dorinţa femeilor de a 

porni o afacere. Agenţia naţională a creat un portal on-line care include baze de date 

actualizate în permanenţă cu peste 1600 de oferte de servicii de consultanţă. Pe lângă acestea, 

portalul conţine o listă de 870 experţi, profilurile a 430 organisme de consultanţă, 310 reţele, 

precum şi 250 oferte de cursuri de formare continuă, monitorizare şi perfecţionare. În 

ianuarie 2008, s-a lansat pe website seria „Gründerin im Fokus” (Portrait of a woman starting 

up in business) care prezintă o selecţie a femeilor care au demarat o afacere şi strategia pe 

care s-au bazat. Profilurile femeilor antreprenor de succes şi abordările  individuale ale 

afacerii, furnizează un valoros stimulent pentru alte femei care sunt interesate să înceapă o 

afacere.10 

                                                            
10  Revista Antreprenoriat Transilvan, Preocupări europene privind dezvoltarea antreprenoriatul feminin,Dr. 

Daniela Ştefănescu 
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„Business succession by women” este un alt program de atragere a femeilor în mediul 

de afaceri, care reprezintă o prioritate declarată a Germaniei, scopul fiind acela de a oferi o 

opţiune în carieră pentru femei, prin preluarea unei afaceri pentru care nu există succesori 

bărbaţi, în special în cazul unor IMM-uri. În acest proiect este implicată atât agenţia naţională 

cât şi guvernul federal german. Organismul de bază îl reprezintă Taskforce, care include mai 

mult de 100 de membrii, experţi în succesiune. În anul 2008,  au fost organizate 70 de 

manifestări la nivel regional, pe întreg teritoriul Germaniei, în aceeaşi zi, având sloganul 

„Succesiunea este pentru femei”. Prin această campanie s-au asigurat consultări telefonice, 

ateliere de lucru, seminarii, expoziţii, mese rotunde la care au fost invitate femei care au 

preluat cu succes o afacere. 

Ideea promovării antreprenoriatului feminin în Ungaria, s-a născut la începutul anilor 

'90,  iar primele iniţiative au aparţinut unor ONG-uri care şi-au concentrat atenţia asupra 

femeilor dar şi asupra altor grupuri de oameni dezavantajate sau a celor care se confruntă cu 

şomajul. După aderarea la Uniunea Europeană, au fost adoptate şi implementate  Planul 

Naţional de Dezvoltare şi programele operaţionale, care au stabilit, printre alte obiective şi 

obiective specifice privind femeile şomere de peste 40 de ani şi femeile tinere care se întorc 

din concediul de îngrijire al copilului, în scopul de a asigura reintegrarea lor pe piaţa muncii 

sau pentru a le stimula sa devină independente. Fondul Social European a asigurat finanţarea 

cursurilor de formare profesională şi de recalificare pentru a atinge obiectivele propuse. 

Măsurile legislative luate au consolidat cadrul necesar, în vederea stabilirii unor norme 

generale împotriva discriminării şi pentru promovarea egalităţii de oportunitate, bazându-se 

pe o politică conştientă de asigurare a egalităţii de şanse în Ungaria. Întrucât Institutul 

Naţional de Statistică nu urmăreşte numărul de antreprenori femei, estimările efectuate de 

Ministerul Economiei şi Transporturilor arată că aproximativ 30% dintre întreprinderile 
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înregistrate în Ungaria sunt deţinute de femei. Alte cercetări estimează că din totalul 

antreprenorilor, ponderea femeilor reprezintă în jur de 30%-40%.  

În anul 2008, Fundaţia SEED (Foundation for Small Enterprise Economic 

Development) a realizat un studiu privind femeile în afaceri pe un eşantion de 1000 persoane. 

Conform acestui studiu, doar 15% dintre femei luau în considerare creşterea afacerilor 

proprii. Cele mai multe obţin un profit relativ redus, iar două treimi dintre acestea nu au 

participat la nicio formă de colaborare. Numai un procentaj de 15% au apelat la un împrumut 

de afaceri, în timp ce 30% dintre femei au luat împrumut personal. În anul 2008 era în curs de 

elaborare un Plan naţional strategic de promovare a egalităţii de gen, care prevede inclusiv 

stimularea femeilor de a intra în afaceri.11 

Aspectele prezentate, multitudinea şi diversitatea acţiunilor, programelor, proiectelor 

derulate de alte state europene în privinţa antreprenoriatului feminin reprezintă exemple de 

urmat, astfel încât şi în România să fie adoptate asemenea programe care să permită crearea 

unui climat care să faciliteze creşterea numărului de femei antreprenor de succes. 

2 . Surse de finaţare a antreprenoriatului feminin în România 
In România economia sociala nu are inca un cadru legal specific, o strategie de dezvoltare, nu 

dispune de o reţea suport specifică de sisteme de finanţare privind antreprenoriatul  social.  

Practic, nu există linii de finanţare speciale pentru susţinerea dezvoltării economiei 

sociale. 

Sursele financiare principale provin din: economia de piaţă (din profit), institutii specializate de 

microfinantare, activităţi necomerciale acţiuni de voluntariat; finanţare publică directă, prin bugetul de 

                                                            
11  Revista Antreprenoriat Transilvan, Preocupări europene privind dezvoltarea antreprenoriatul feminin,Dr. 

Daniela Ştefănescu 
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stat şi bugetul de asigurări sociale; finanţare din fonduri şi surse speciale (de tipul Fondul Social 

European, fonduri structurale, POS-DRU, POR , alte fonduri naţionale/ UE/ internaţionale: PNCDI,  

finanţare BM, PNUD, donaţii private (persoane fizice şi juridice) şi din impozitele aferente 

câştigurilor individuale (2% din impozitul aferent câştigurilor din muncă poate fi redirecţionat pentru 

finanţarea directă a unor organizaţii nonprofit). 

Sursele de finanţare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile se particularizează pe 

grupurile ţintă. 

 

2.1. Finanţare de la bugetul de stat 
 

- Programul national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii. 

- In anul 2010, au fost alocati 600.000 de lei pentru acest program, pentru care 826 de femei 

au aplicat online si 232 au urmat cursul de formare antreprenoriala. Rata de absorbtie este de 

100%.  

Procedura de accesare: 

 Cererile de finantare se pot aplica pe site-ul  http://programenationale2011.aippimm.ro/ 
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Program national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in 

randul femeilor manager din sectorul IMM - Curs educatie antreprenoriala 

Cererile de finantare si de participare la activitatile specifice programelor cu finantare de la 

bugetul de stat in anul 2011 se depun la Oficiile Teritoriale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si 

Cooperatie, conform arondarii de mai jos: 

1. BRASOV (pentru judeţele: Brasov, Covasna, Sibiu) în :  Brasov, Str. Turnului nr.5, sc. B, 

et.4, C.P.500209,  0268-548.018 tel.  0268-548.017 fax  oficiubrasov@aippimm.ro 

2. CLUJ-NAPOCA (pentru judeţele: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Satu    Mare, 

Salaj) în: Cluj Napoca, Str. Horea, nr. 13 , C.P.400174, 0264-487.224 tel.  

0264-487.244 fax, oficiucluj@aippimm.ro 

3. CONSTANTA (pentru judeţele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea) în     

Constanta, Bd. Tomis 79-81, et.1, cod 900669, C.P.900669, 0241-661.253 tel.,  
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0241-661.254 fax, oficiuconstanta@aippimm.ro 

4. CRAIOVA (pentru judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea) în: Craiova, Str. Stefan cel 

Mare, nr.12, Et. 3, C.P.200130, 0251-510785 tel./fax, oficiucraiova@aippimm.ro 

5. IASI (pentru judeţele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui) în: Iasi, Str.Doamna 

Elena nr.61A, et.2, C.P.700398,  0232-261.101 tel./fax, 0232-240.213 tel. 

oficiuiasi@aippimm.ro 

6. PLOIESTI (pentru judeţele: Mun. Bucuresti, Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, 

Ilfov, Prahova, Teleorman) în: Ploiesti, Str. Cuza Voda, nr.8, CP 100019 ,

 0244.522.085 tel., 0244.544.054 fax, oficiuploiesti@aippimm.ro 

7. TARGU MURES (pentru judeţele: Alba, Harghita, Mures) în: Targu Mures, Piata Victoriei,  

nr.5, et.2,  C.P.540029, 0265-311.660 tel., 0265-260.818 fax, oficiutgmures@aippimm.ro 

8. TIMISOARA (pentru judeţele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis) în: Timisoara, Bd. 

Eroilor de la Tisa, nr. 22,  cp 300575, 0256-292.739 tel., 0256-292.767 fax, 

oficiutimisoara@aippimm.ro 

 

Prezentam  in  Anexa 1  documente solicitate:  

 Informatii generale 

 Domeniul de activitate al "S.R.L. - ." 

 Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente in cadrul 

microintreprinderii "S.R.L. - ." 

 Ponderea investitiilor in cheltuilile aferente Planul de afaceri 

 Localizarea activitatii microintreprinderii "S.R.L. - ." 

 Utilizarea noilor tehnologii si promovarea societatii informationale 
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 Schema de finantare . 

 

2.2. Finanţare europeana 

Programul National de Dezvoltare Rurala. 

 Desi PNDR nu include o schema destinata antreprenoriatului feminin, acesta este sprijinit in cadrul 

Axei Prioritare 3, prin masurile 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi" si 

313 "Incurajarea activitatilor turistice", acordandu-se prioritate (punctaj suplimentar) proiectelor 

derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectului. 

 - Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ” se încadrează în Axa III 

– „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv 

general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul 

creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.  

 Obiectivele specifice ale Măsurii 312 se referă la:  

1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural; 

2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole;  

3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi. 

 

 Obiectivele  operaţionale ale Măsurii 312 se referă la: 

1. Crearea de micro-intreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în 

spaţiul rural;  

2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei; 

3. Încurajarea activităţilor  meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;  
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4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură;   

 

Contribuţia publică aferentă măsurii 312 prin  FEADR este de 395.147.628 Euro din  FEADR şi 

PERE  (9.910.000 Euro reprezintă alocarea financiară aferentă schemei de garantare pentru IMM-uri ) 

din care: 

 contribuţia Guvernului României de la bugetul central de stat  – 20%; 

 contribuţia Uniunii Europene – 80%;  

Pentru crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor sunt disponibili peste 383 de milioane de euro,  

fonduri nerambursabile pe care le puteţi accesa până în 2013.  

Fondurile nerambursabile se pot epuiza înainte de 2013, având în vedere că există un interes foarte 

mare pentru acest tip de investiţii. 

 

- Masura 313 "Incurajarea activitatilor turistice" - proiecte selectate: 1.077 din care 656 derulate de 

femei/tineri. 

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii 

vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general 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.  

 Obiectivele specifice ale Măsurii 313 se referă la:  

 1.  Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism;  

 2.  Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; 

3.  Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; 

4.  Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. 
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Contribuţia publică aferentă Măsurii 313 este de: 544.222.774 EURO  

 din care 9.540.000 reprezintă alocarea financiară aferentă schemei de garantare pentru IMM-uri. 

 * contribuţia Guvernului României - 20 % 

 * contribuţia Uniunii Europene - 80 % 

Pentru dezvoltarea activităţilor turistice sunt disponibile  fonduri nerambursabile pe care le puteţi 

accesa până în 2013. 

 

Procedura de accesare: 

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 2 este disponibil în format 

electronic, la adresa www.apdrp.ro.  
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Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului 

Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.  

 În urma deciziei Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea Autorităţii de 

Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR), conform notei 61654/ 

29.07.2011, sesiunea pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 313 – „Încurajarea 

activităţilor turistice”, programată a avea loc în perioada 1 – 30 septembrie 2011, se amână pentru o 

dată ce va fi stabilită ulterior.  

Depunerea proiectelor se va face la sediile OJPDRP. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească 

cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei 

măsuri şi submăsuri. Procedura de selecţie va fi afişată pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro şi 

la fiecare CRPDRP şi OJPDRP. 

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 

aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management pentru 

PNDR. APDRP va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro pe toţi 

solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile 

APDRP. 

Prezentam in Anexa 2 toate documentele solicitate. 

Oficiile Judeţene (OJPDRP), precum şi la Centrele Regionale (CRPDRP) ale APDRP din ţară sunt: 

CRPDRP 1 Iaşi (0232 – 262.697; 262.696); crpdrp1iasi@apdrp.ro 

OJPDRP: Bacău 0234-512.620 / Botoşani 0231-511.009 / Iaşi 0232-216.467 / Neamţ 0233-215.403 / 

Suceava 0230-511.162 / Vaslui 0235/311.413 

CRPDRP 2 Constanţa (0241 – 617.122; 617.066); crpdrp2constanta@apdrp.ro 
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OJPDRP: Brăila 0239-629.825 / Buzău 0238-718.001 / Constanţa 0241-614.097 / Galaţi 0236-

460.036 / Tulcea 0240-511.527 / Vrancea 0237-622704 

CRPDRP 3 Târgovişte (0245 – 210.788; 220.216); crpdrp3targoviste@apdrp.ro 

OJPDRP: Argeş 0248-211.145 / Călăraşi 0242-331.773 / Dâmboviţa 0245-216727 / Giurgiu 0246-

216.077 / Ialomiţa 0243-230.375 / Prahova 0244-521.541 / Teleorman 0247-312.062 

CRPDRP 4 Craiova (0251 – 406.402; 406.401); crpdrp4craiova@apdrp.ro 

OJPDRP: Dolj 0251-599.424 / Gorj 0253-213.400 / Mehedinţi 0252-330.169 / Olt 0249-431.437 / 

Vâlcea 0250-732176 

CRPDRP 5 Timişoara (0256 – 432.223; 432.265); crpdrp5timisoara@apdrp.ro 

OJPDRP: Arad 0257-255.479 / Caraş Severin 0255-213.970 / Hunedoara 0254-215.570 int.111 / 

Timis 0256-430.039 

CRPDRP 6 Satu Mare (0261 - 768.707; 806.023); crpdrp6satumare@apdrp.ro 

OJPDRP: Bihor 0259-416.725 / Bistriţa Năsăud 0263-213.380 / Cluj 0264-590.017 / Maramureş 

0262-215.017 / 

Salaj 0260-614.684 / Satu Mare 0261-716.928 

CRPDRP 7 Alba Iulia (0258 - 810.433; 810.335); crpdrp7albaiulia@apdrp.ro 

OJPDRP: Alba 0258-835.862 / Braşov 0268-416.140 / Covasna 0267-352.003 / Harghita 0266-

312.522 / Mureş 0265-261.688 / Sibiu 0269-232.631 

CRPDRP 8 Bucureşti (021 - 311.06.16; 311.06.13); crpdrp8ilfov@apdrp.ro 

OJPDRP: Bucureşti 021-311.01.75 / Ilfov 021-311.82.32 
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Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  

- Axa prioritară 2, domeniul major de intevenție 2.3 “Acces  și participare la formarea 
profesiională continuă” 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este acela de a îmbunătăţi accesul şi participarea la 
programele de FPC, facilitând calificarea sau recalificarea angajaţilor companiilor din toate sectoarele 
economice.  

Operațiuni orientative: 

 Furnizare de cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor; 

 Acordare de sprijin şi stimulente angajaţilor în vederea participării la FPC; 

 Sprijinirea angajaţilor pentru validarea cunoştinţelor dobândite anterior; 

 Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de FPC; 

 Acordare de facilităţi pentru indivizii „greu de motivat” (adulţii necalificaţi sau cu un nivel 
scăzut de calificare); 

 Sprijinirea angajatorilor pentru a încuraja participarea la FPC a angajaţilor, inclusiv prin 
stimulente; 

 Sprijinirea campaniilor de conştientizare şi informare precum şi a serviciilor de consiliere în 
carieră; 

 Sprijinirea activităţilor inovatoare privind accesul şi participarea la FPC şi dobândirea de noi 
competenţe. 

-Axa Prioritara 3, domeniul major de intervenție 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale" 

Obiectivul general al acestui DMI este promovarea culturii antreprenoriale în vederea creşterii 
abilităţii persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Aceasta include creativitate, inovaţie şi 
capacitatea de a-şi asuma riscul, precum şi abilitatea de a planifica şi gestiona proiecte cu scopul de a-
şi atinge obiectivele. Din acest punct de vedere, obiectivul acestor intervenţii este de a face din 
antreprenoriat o opţiune de carieră pentru fiecare, prin furnizarea programelor de formare profesională 
care să dezvolte competenţe manageriale şi antreprenoriale. 

Operațiuni orientative: 
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 Creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială; 

 Implementarea de programe şi servicii inovatoare pentru încurajarea antreprenoriatului şi 
dezvoltarea culturii antreprenoriale; 

 Formarea abilităţilor manageriale, în special pentru micro-întreprinderi şi IMM-uri; 

 Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri. 

 
- Axa prioritară 3, domeniul major de intervenție 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi 
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” 

Activităţile propuse în cadrul acestui DMI se vor concentra asupra creării capacităţi interne a firmelor 
de a dezvolta resurse umane proprii, inclusiv prin intermediul formării profesionale specializate, cu 
accent pe noile tehnologii.   

Operațiuni orientative:  

 Sprijinirea metodelor inovatoare de organizare flexibilă a muncii, inclusiv noi practici de 
lucru şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 

 Furnizarea de formare profesională la locul de muncă pentru dezvoltarea competenţelor 
angajaţilor în scopul creşterii calităţii şi productivităţii muncii; 

 Sprijinirea activităţilor şi măsurilor de prevenire a bolilor profesionale, de promovare a 
sănătăţii şi securităţii în muncă, cât şi pentru asigurarea unui mediu de lucru prietenos şi 
încurajarea reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie; 

 Promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului din domeniul managementului 
sănătăţii şi a personalului medical; 

 Campanii de informare şi conştientizare pentru schimbarea în mediile de lucru a atitudinilor 
sociale şi stereotipiilor faţă de grupurile vulnerabile; 

 Promovarea formării profesionale în domeniul noilor tehnologii, inclusiv TIC, protecţiei 
mediului şi controlului poluării; 

 Promovarea schimburilor de experienţă trans-naţionale în ceea ce priveşte creşterea 
adaptabilităţii; 
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 Acordarea de certificate de calitate/premii întreprinderilor care promovează organizarea 
flexibilă a muncii şi servicii pentru acilitarea reconcilierii vieţii de familie a propriilor angajaţi 
cu activitatea profesională 

 
- Axa Prioritara 6, domeniul major de intervenție 6.3 "Promovarea egalitatii de sanse pe piata 
muncii" 

Acest DMI vizează dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în societatea 
românească și sunt sprijinite acțiunile de promovare a femeilor pe piaţa muncii pentru a obţine slujbe 
mai multe şi mai bune, inclusiv în domenii ocupate în mod tradiţional de bărbaţi. Pentru a facilita 
integrarea/reintegrarea şi menţinerea pe piaţa muncii vor fi dezvoltate şi furnizate servicii de îngrijire 
pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere, în vederea reconcilierii vieţii de familie cu activitatea 
profesională. 

Operațiuni orientative: 

 Programe de calificare şi recalificare pentru creşterea abilităţilor şi calificărilor femeilor; 

 Programe specifice adresate femeilor interesate de dezvoltarea carierei, inclusiv sprijin pentru 
iniţierea unei afaceri; 

 Campanii de sensibilizare şi schimb de bune practici în şcoli şi întreprinderi pentru 
combaterea stereotipurilor de gen, inclusiv campanii pentru femei, în special pentru femeile 
din zonele rurale şi pentru cele care aparţin grupurilor cu nevoi speciale; 

 Programe de sprijin concentrate pe eliminarea stereotipurilor de gen din societate, în special 
prin mass-media; 

 Furnizarea de sprijin şi campanii de conştientizare privind promovarea culturii sănătăţii, 
combaterea traficului de fiinţe umane, a violenţei domestice etc. 

Baza legala:  Ordin comun al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului 

economiei si finantelor. nr.79/384/2008. 

Procedura de accesare: 

Informatiile necesare  http://www.fseromania.ro 

În implementarea POS DRU, în etapele evaluării si selecţiei proiectelor, instituiile 
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responsabile vor asigura îndeplinirea următoarelor principii: 

 transparență – acest principiu este asigurat prin publicarea criteriilor de selecie 

înainte de lansarea cererii de propuneri de proiecte, precum si prin informarea 

periodică a solicitanilor privind stadiul evaluării cererilor de finanare; 

 imparțialitate – principiul este asigurat de caracterul obiectiv al criteriilor de selecie 

si evaluare a proiectelor; 

 eficacitate – în urma procesului de selecie se urmăreste aprobarea proiectelor care să 

garanteze o utilizare a fondurilor eficace, ratională, bine administrată si în 

conformitate cu obiectivele stabilite. 

Domeniile majore de intervenie ale POS DRU vor fi implementate în conformitate cu două 

tipuri de cereri de propuneri de proiecte: 

  cerere de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere pentru proiecte 

strategice; 

 cerere de propuneri de proiecte cu depunere continuă pentru proiecte de grant, în 

conformitate cu principiul „primul venit – primul servit”. 

Verificarea administrativă a cererilor de finanare primite se va realiza în două etape. În prima 

etapă, sistemul informatic POS DRU va respinge cererile de finatare transmise incomplete 

sau după termenul limită de depunere, după caz. În cea de-a doua etapă, se va verifica 

corectitudinea si respectarea modalităi de transmitere a anexelor obligatorii ale cererilor de 

finanare. Cererile de finanare transmise incomplete sau după termenul limită de depunere 

vor fi respinse. 
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Verificările administrative, tehnice si financiare realizate de organismele intermediare sau 

AM vor avea în vedere inclusiv conformitatea operaiunilor cofinanate cu regulile comunitare 

si naionale aplicabile pentru achiziiile publice, ajutorul de stat, informarea si publicitatea etc. 

Procesul de evaluare si selectie cuprinde trei etape principale bazate pe criterii de selecie 

analizate si aprobate de Comitetul de Monitorizare: 

 eligibilitatea solicitanilor, 

 eligibilitatea proiectelor, 

  precum si evaluarea/selecia proiectelor. 

Cererile de propuneri de proiecte pentru proiecte strategice vor fi lansate de AM POS DRU. AM POS 

DRU este responsabilă pentru implementarea proiectelor strategice. Informaţii detaliate se regăsesc în 

ghidurile solicitanilor pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte. 

Documente solicitate: 

Pentru societăţi comerciale înfiinţate in baza Legii nr.31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată: 

a) Documentele statutare, inclusiv actele aditionale, dacă există (copie); 

b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI (copie); 

c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste că organizaţia 

dumneavoastră nu este în stare de insolvenţă sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de 

către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, 

nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie 

analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia si reglementările naţionale în 

vigoare (original+ copie); 
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d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să 

cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat patrimonial".Bilanţul contabil trebuie să 

fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, trebuie să fie vizibil 

numărul de înregistrare si antetuI cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul) 

e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.752/2006 privind 

aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice, a 

certificatului de obligaţii bugetare,precum si a modelului si conţinutului acestora. La secţiunea C 

"Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe 

nerambursabile", suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăsească 1/12 din suma înscrisa la litera b) 

(in original sau copie legalizată). 

Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucuresti, după caz, o 

cerere întocmită in conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a Ordinului mai sus menţionat, în 

care acesta trebuie să completeze si rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe 

nerambursabile. 

(f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, 

al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţlor publice nr.2052 bis/1528/2006 

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si 

urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). 

Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri 

externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului 

administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor 

formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către 

organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii 

certificatului de atestare fiscală, in următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 

din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat". 
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Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice 

locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului 

nr.2052bis/1528/2006, în care acesta trebuie să solicite si eliberarea Anexei menţionate anterior. 

Pentru organizaţii non-profit înfiinţate în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu 

modificările si completările ulterioare: 

(a) Documentele statutare inclusiv actele adiţionale si hotărârile judecătoresti de modificare, dacă este 

cazul (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnată si stampilată de reprezentantul legal al 

solicitantului, pe fiecare pagina)  

b) Hotărârea Judecătorească de înfiinţare (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnată si 

stampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină); 

(c) Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor sau certificat emis de Judecătorie sau 

Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizaţiei dumneavoastră si situaţia juridică a 

organizaţiei (original sau copie legalizată); 

(d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să 

cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie să 

fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, trebuie să fie vizibil 

numărul de înregistrare si antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul); 

(e) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţlor 

publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.752/2006 privind 

aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice, a 

certificatului de obligaţii bugetare, precum si a modelului si conţinutului acestora. La secţiunea C 

"Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe 

nerambursabile", suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăsească 1/12 din suma înscrisă la litera b) 

(in original sau copie legalizată). 
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Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a  Municipiului Bucuresti, după caz, o 

cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21 a Ordinului mai sus menţionat, in 

care acesta trebuie să completeze si rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe 

nerambursabile. 

(f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului 

administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea 

unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmărirea impozitelor si 

taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie să fie 

însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă 

in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei si internelor si 

ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru 

activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către organele fiscale locale, în 

care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare 

fiscală, in următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 din totalul obligaţiilor 

datorate in ultimul semestru încheiat". 

Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile  administraţiei publice 

locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului 

nr.2052bis/1528/2006, in care acesta trebuie să solicite si eliberarea Anexei menţionate anterior.  

Pentru încheierea contractului de finanţare, indiferent de tipul instituţiei, trebuie să transmit si 

următoarele documente: 

• CV-urile echipei de implementare a proiectului, pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate 

(echipa de management si experţii pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau 

unor activităţi în cadrul proiectului în primul an de implementare), în limba română, indicând 

funcţia/rolul în proiect, datate si semnate de către titulari; 
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• Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea numărului total de angajaţi în 

fiecare din ultimii 2 ani; 

 

Modalităţi de comunicare cu solicitanţii 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

Adresă: Str. Scărlătescu nr. 17-19, sector 1, cod 011158, Bucureşti 

Pentru proiectele aflate in gestiunea AMPOSDRU (DMI 3.3, DMI 5.2, DMI 6.1 şi DMI 6.4) , funcţie 

de problematică: 

- 021/315 02 14 – acte adiţionale, notificări şi alte aspecte contractuale 

- 021/315 02 30 – aspecte vizând implementarea proiectelor: verificare tehnică şi financiară, 

prefinanţare, rambursare, plăţi 

- 021/315 02 05 – registratura generală 

- 021/315 02 09  – cabinet director general. 

Fax: (+40 21) 315 02 06 

E-mail:  posdru@fseromania.ro 

Website: www.fseromania.ro 

ORGANISME INTERMEDIARE 

Organismul Intermediar Regional Nord-Est 

Adresă: Bulevardul Republicii nr. 12, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ 

Tel:  (+40 233) 231 950, 
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Fax: (+40 233) 231 950 

E-mail:  office@fsenordest.ro 

Website:  www.fsenordest.ro 

Persoană de contact: Ioana Andoreanu 

Organismul Intermediar Regional Sud-Est 

Adresă: Calea Călăraşilor nr. 13, Brăila, Jud. Brăila 

Tel:  (+40 239) 613 301 

Fax: (+40 239) 613 301 

E-mail: oir_se@oiposdru.ro 

Website: www.fsesudest.ro 

Persoană de contact: Gabriel Nicolae Ciubuc 

Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia 

Adresă: Str. Portului nr. 2A, Călăraşi, Jud. Călăraşi 

Tel:  (+40 242) 314 048, (+40 242) 314 042 

Fax: (+40 242) 314 431 

E-mail: oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro 

Website:  www.fsesudmuntenia.ro 

Persoană de contact: Mihaela Olteanu, Cristina Şerban 

Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia 
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Adresă: Str. Traian Demetrescu nr. 14, Craiova, Jud. Dolj 

Tel: (+40 351) 442 203 

Fax: (+40 351) 442 202 

E-mail: office@oirsvfse.ro 

Website: http://www.oirsvfse.ro 

Persoană de contact: Stănescu Daniela 

Organismul Intermediar Regional Vest 

Adresă: Str. M. Kogălniceanu nr.1, Timişoara, Jud. Timiş 

Tel:  (+40 256) 293 686 

Fax: (+40 356) 080 248 

E-mail:  fsevest@oirposdru-vest.ro 

Website: http://www.oirposdru-vest.ro/ 

Persoană de contact: Adriana Hruban 

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest 

Adresă: Str. Somesului nr. 42,  Cluj Napoca, Jud. Cluj 

Tel:  (+40 264) 402 592 

Fax: (+40 264) 530 191 

E-mail: office@runv.ro 

Website: www.runv.ro 
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Persoană de contact: Cristian Curta 

Organismul Intermediar Regional Centru 

Adresă: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, Alba Iulia, Jud. Alba Iulia 

Tel:  (+40 0358) 401 656 

Fax: (+40 0358) 401 655 

E-mail: posdru@oirposdrucentru.ro 

Website: www.oirposdrucentru.ro 

Persoană de contact: Mariana Iancu 

Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov 

Adresă: Splaiul Independentei nr.202A, etajul 12, Sector 6, Bucureşti 

Tel:  (+40 21) 319 12 80;  (+40 21) 319 12 81 

Fax: (+40 021) 313 42 43 

E-mail: office@oiposdrubi.ro 

Website: www.oiposdrubi.ro 

Persoană de contact: Liliana Scelcunov 

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 

- Axa Prioritara 1, domeniul major de intervenţie 1.1  -„Investiţii productive şi pregătirea 
pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” 

Dezvoltarea şi consolidarea întreprinderilor depinde în mod esenţial de achiziţia de noi echipamente, 
tehnologii şi know-how care să permită adaptarea producţiei la cerinţele Pieţei Interne. Extinderea 
activităţilor înalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adăugată ridicată în industria 
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prelucrătoare răspund dezideratului de coeziune economică, necesitând însă investiţii considerabile. 
Dată fiind competiţia acerbă de pe Piaţa Internă şi nivelul crescând al exigenţelor consumatorului, 
întreprinderile din România vor trebui să îmbunătăţească calitatea produselor şi a serviciilor oferite, 
contribuind la asigurarea unui nivel ridicat al securităţii şi protecţiei consumatorului şi al mediului. În 
acelaşi timp, întreprinderile vor trebui să-şi sporească eforturile pentru accesul pe noi pieţe. 

Operațiuni orientative: 

 Operațiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin 
investiţii tangibile şi intangibile 

 Operațiunea 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale 
 Operațiunea 1.1.3 - Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare 

- Axa Prioritara 2, domeniul major de intervenţie 2.3  – “Accesul întreprinderilor la activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi inovare” 

Prin acest domeniu de intervenţie se va oferi sprijin pentru creşterea capacităţii de cercetare a 
întreprinderilor, cât şi pentru activităţile inovative ale întreprinderilor în vederea obţinerii de produse, 
tehnologii sau servicii noi sau îmbunătăţite, prin valorificarea activităţilor de C-D. Aceasta va duce la 
întărirea transferului tehnologic şi aplicarea în producţie a rezultatelor C-D. 

Operațiuni orientative: 

 Operațiunea 2.3.1 - Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative; 
 Operațiunea 2.3.2 - Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor, cu 

crearea de noi locuri de muncă pentru cercetare-dezvoltare; 
 Operațiunea 2.3.3 - Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor 

- Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – “Dezvoltarea e-economiei” 

Obiectivele acestui tip de finanțare sunt creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor 
proceselor pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează 
inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului, dezvoltarea comerţului electronic şi 
încurajarea intrării IMM-lor pe piaţa internaţională, precum și extinderea utilizării aplicaţiilor de 
instruire on – line la nivelul mediului de afaceri. 

Operațiuni orientative: 

 Operațiunea 3.3.1 - Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru 
afaceri; 
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 Operațiunea 3.3.2 - Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii 
online pentru afaceri 

 

Programul Operaţional Regional 

- Axa Prioritara 4, Domeniul Major de Intervenţie 4.1 -  “Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” 

Obiectivul domeniului major de intervenție este crearea şi/sau îmbunătăţirea structurilor regionale şi 
locale de sprijinire a afacerilor, intervenţiile având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi 
dezvoltarea economiilor locale şi regionale.Structurile de afaceri destinate dezvoltării activităţilor 
economice trebuie să ofere condiţii propice localizării întreprinderilor, îndeosebi a IMM-urilor 
productive şi de servicii, acestea putând contribui la crearea unor noi „biografii” ale localităţilor 
respective şi implicit la crearea de noi locuri de muncă, diversificarea activităţilor economice în zonă 
şi în final la creşterea contribuţiei zonelor în care sunt amplasate, la crearea Produsului Intern Brut al 
Regiunilor. 

Operațiuni orientative: 

 Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de 
operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/ sau servicii;  

  Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii 
de afaceri şi a drumurilor de acces - aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se 
poate argumenta că valorificarea proiectului care face obiectul investiţiei este afectată de 
infrastructura de acces deficitară ;  

 Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de afaceri: staţii 
de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de canalizare, cablarea 
clădirii, conectarea la reţele broadband (Internet);  

 Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse.  

- Axa Prioritara 5, domeniul major de intervenţie 5.2 – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor 
turistice” 

Obiectivele acestui domeniu major de intervenţie sunt: valorificarea resurselor naturale în scop 
turistic, diversificarea serviciilor turistice, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare, crearea / 
extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului turiştilor şi a duratei 
sejurului. Cele mai importante oportunităţi pentru dezvoltarea turismului bazat pe resursele naturale 
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sunt date de resursele balneare şi balneo-climatice, litoral şi zonele muntoase care oferă posibilitatea 
practicării sporturilor de iarnă, a turismului ecvestru, speo-turismului, turismului de aventură. 
Turismul montan şi turismul balnear reprezintă oportunităţi pentru practicarea de activităţi turistice pe 
toată durata anului. 

Operațiuni orientative: 

 Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic 
 Valorificarea potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare 
 Dezvoltarea turismului balnear 
 Reabilitarea, modernizarea şi extinderea structurilor de cazare precum şi a utilităţilor aferente 
 Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente 

 

2.3. Finanţare bănci private 

Singurul produs bancar care se adreseaza feneilor antreprenor - Creditul pentru femei 

antreprenor- Exim Bank – dar care nu finanteaza intreprinderi sociale, fundatii, 

asociatii, cooperative si alte forme de organizare ce tin de economia sociala.  

 este destinat IMM-urilor in care femeile sunt fie actionari majoritari, fie detin in acelasi timp 

calitatea de administrator si actionar minoritar si poate fi utilizat pentru investitii sau 

finantarea activitatii curente 

 valoarea creditului: maximum 100.000 de euro, echivalent in lei 

 durata creditului: maximum 1 an pentru activitatea curenta, maximum 5 ani pentru proiecte de 

investitii 

 finanţările cu dobândă subvenţionată se acordă pentru creşterea competitivităţii operatorilor 

economici şi susţinerea mediului de afaceri românesc.  

Caracteristicile Produsului 

Societăţile comerciale pot beneficia de credite a căror dobândă se situează cu cinci puncte 

procentuale sub dobânda pieţei, acest produs constituind ajutor de minimis. 
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 Beneficiarii 

Întreprinderile mici şi mijlocii şi companiile care îndeplinesc următoarele criterii de 

eligibilitate: 

- nu este în dificultate în sensul instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru 

salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate; 

-  nu s-a instituit procedura insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare; 

-  prezintă garanţii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform 

reglementărilor EximBank, excluzând garanţii ale statului; 

-  nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare 

(CRB); 

-  nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 

luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP); 

-  nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al 

căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, 

compensare cu TVA de recuperat etc.); 

-  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 integral recuperată; 

-  nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, 

inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului şi cu EximBank; 

-  suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani 

fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis 

solicitat conform prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 

euro (100.000 euro pentru transport rutier); 

Prezentam in Anexa 3 documente necesare obtinerii unei finantari. 
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Informatii utile: http://www.eximbank.ro/ 

Persoana contact : Nelida Bobe 

Manager Relatii Clienti - Sucursala Municipiului Bucureşti  

Splaiul Independentei, nr. 15, Cod 050092, Sector 5, Tel.:   +40 21 405 3309, Fax:    +40 21 
405 3222, Mobil: 0728 113 718, E-mail: nelida.bobe@eximbank.ro 

 

2.4. Co-finanţare din partea instituţiilor financiar-bancare din Romînia 

Contribuţia solicitantului la o finanţarea nerambursabilă reprezintă procentul din valoarea 

totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus. 

In situatia in care nu se dispunde de surse proprii,  antreprenorul in funcţie de etapa  

proiectului poate beneficia de urmatoarele produse din partea instituţiilor financiar bancare: 

Creditul pentru cofinantare-  Este destinat cofinantarii componentei care reprezinta contributia proprie 

a firmei la proiectul finantat din fonduri structurale. 

Creditul pentru prefinantare - Creditul acopera necesarul de finantare al beneficiarului intre momentul 

platilor facute catre furnizori si cel al incasarilor de la autoritatea de management. 

Scrisori de confort , garantie - Se exprima intentia de a pune la dispozitia companiei fondurile 

necesare sustinerii proiectului, cu conditia acceptarii acestuia de catre autoritatea de management 

responsabila cu gestionarea finantarilor europene.  

Exemplificam cateva produse ale principaleleor institutii financiar bancare fara a elimina 

produsele celorlalte institutii financiar bancare din piata. 

Inst. finaniar -
bancara 

Creditul pentru 
cofinantare 

Creditul pentru 
prefinantare 

Scrisori de 
confort, garantie 

 

Alte produse 
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BCR -Credit pentru 
finantarea 
proiectelor de 
investitii in 
cadrul 
Imprumutului 
Global BEI 

-Credit pentru 
finantarea 
proiectelor de 
investitii / linii 
de credit / 
capital de lucru 
in cadrul 
imprumutului 
pentru IMM – 
BEI” 

-Credit pentru 
investitii si/sau 
linii de credit / 
capital de lucru 
din surse 
BERD 

-Credit de 
investitii pentru 
clientii cu 
activitatea 
principala in 
sectorul agricol 
din surse IFC 

-Credite in 
cadrul 
proiectului de 

-Pachete EU 
Office BCR 

 

-Pachete EU 
Office BCR 

 

-Credit de 
investitii pentru 
proiecte de 
eficienta 
energetica din 
surse BERD 

- -Fondul 
MARR – 
Schema de 
finantare a 
IMM-urilor 

-Credit cu 
garantie 
JEREMIE 
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dezvoltare 
rurală a 
Munţilor 
Apuseni 
finanţat de 
către Fondul 
Internaţional 
pentru 
Dezvoltare 
Agricolă 
(FIDA) 

Bancpost -Credit de 
investitii pentru 
proiecte UE  

 

-Credit de 
investitii pentru 
proiecte UE  

 

-Scrisori de 
garantie 
bancara  

 

-Credit BEI 
pentru investitii 

-Creditul 
pentru 
Municipalitati  

-Creditul de 
capital 
circulant 
pentru proiecte 
UE  

 

EximBank -Creditul 
pentru 
cofinantare 

 

-Creditul 
pentru 
prefinantare 

 

-Scrisoare de 
confort 

 

- Credite 
pentru investitii 

- Credite 
pentru 
activitatea 
curenta  

-Credite pentru 
export  

-Finantari in lei 
cu dobanda 
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subventionata  

-Compensarea 
partiala a 
dobanzii platite 
de operatorii 
economici la 
creditele in lei  

 

Raiffeisen Bank -Fonduri 
Structurale 
Produs pentru 
Europa 

 

 -Scrisori de 
garantie 
bancara  

 

- Pachete 
operationale 
IMM 

 

BRD - Solutii de 
finantare 
EUROBRD 

- Credit de 
investitii 

 

-Ajutor de 
Minimis 

 - Solutii de 
finantare 
EUROBRD 

- Credit suport 

 

-Scrisoare de 
Intentie / 
Confort 

 

- Finantari din 
surse BERD 

- Credit de 
investitie Rabla 
PJ 

- Credit de 
investitie Rabla 
PJ  
TRACTOARE 

 

UniCredit 
Ţiriac Bank 

-Credit pentru 
Investitii 

-Credit Punte -Scrisori de 
garantie 
bancara  

-Scrisoare de 
confort 

 

-Facilitati 
pentru 
cheltuielile 
neeligibile, 
inclusiv TVA 

-Facilitati 
pentru ajutor 
de minimis - 
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 inclusiv HG 
1164/2007 
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3. Masuri de stimulare a antreprenoriatului in general, la care au acces şi femeile 
 

3.1. Finantare buget national 

3.1.1.Sustinerea proiectelor de investitii realizate de microintreprinderi, cu o vechime mai 

mica de doi ani (Programul "Start") 

- Pentru 2011 bugetul alocat era de 10 milioane de lei, cu 30% mai mare fata de 2010. 

Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se face on-line pe site-

ul www.aippimm.ro. 

Baza legala: Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi        Programelor 

pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 69/2010 privind aprobarea Procedurii de implementare a 

Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea 

accesului acestora la finanţare START  

Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021.335.26.20, 

doina.marin@aippimm.ro, AIPPIMM 

3.1.2. Mihail Kogalniceanu - Program guvernamental 

Avand ca obiectiv acordarea de facilitati de subventionare partiala a dobanzilor si, dupa caz, de 

garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii de catre 

institutiile de credit.  

Mihail Kogalniceanu este un program multianual pe perioada 2011—2013 de incurajare si de 

stimulare a dezvoltarii I.M.M.-urilor, care consta in acordarea unei linii de credit, in valoare 

maxima de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobanda partial subventionata si, dupa caz, garantarea 

creditului de catre stat, vizand sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obtinerea de finantari, pentru 

a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu 
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posibilitatea prelungirii in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fara a depasi durata 

programului. 

Baza legala:  Ordinul nr.2325/2445/22.08.2011 pentru aprobarea Conventiei de colaborare dintre 

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si 

Institutia de credit partenera in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi 

Mici si Mijlocii. 

21

Schema procedurii pentru programul Kogălniceanu 
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3.1.3. Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri  

- Se acordă fonduri nerambursabile de până la 10.000 euro, dar nu mai mult de 50% din valoarea 

planului de afaceri. De fondurile nerambursabile poate beneficia atât tânărul care obţine credit, cât şi 

tânărul care cofinanţează planul de afaceri din surse proprii. 

-Fondul Naţional de Garantare oferă garanţii pentru creditele necesare realizării planului de afaceri, în 

proporţie 80% din valoarea creditului, dar nu mai mult de 80.000 euro.  

Schema programului pentru tinerii întreprinzători 
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3.1.4. Incubatoare de afaceri - Programul National de infiintare de incubatoare 

tehnologice si de afaceri 

- Programul este implementat de PNUD in Romania, in parteneriat cu AIPPIMM si cu autoritatile 

locale din zonele tinta.  

- Pentru anul 2010 s-au alocat 2,9 milioane de lei, iar pentru 2011 Guvernul a alocat un buget de 6,15 

milioane de lei, dublu fata de anul 2010. 

Baza legala: HG 406/2003 

Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021.335.26.20, doina.marin@aippimm.ro, 

AIPPIMM 

3.1.5. Sprijinirea IMM-urilor prin intermediul Fondului de Garantare si 

Contragarantare pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) 

- FRC a acordat 1.860 contragarantii in valoare totala de 371,6 milioane de lei pentru finantari in 

valoare de 1.401 mil. lei, de care beneficiaza 1.630 IMM-uri si in care lucreaza peste 45.350 angajati, 

in anul 2010.  

Baza legala: OUG 9/2009 

Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Cristina Mitru, 021.314.23.03, 

cristina.mitru@mfinante.ro,  Ministerul Finanţelor Publice 

3.1.6. Oferirea de garantii guvernamentale de 80% din valoarea creditului pentru 

beneficiarii proiectelor finantate din fonduri structurale in domenii prioritare 

pentru economia romaneasca, pentru maximum 4 ani 

- Beneficiari: FNGCIMM a acordat in anul 2010 garantii in valoare de 19 milioane de lei pentru 

implementarea unor proiecte de investitii in suma de aproximativ 450 

milioane de lei.  

 

- Plafonul total al garantiilor ce pot fi emise in 2011 se ridica la 300 de milioane de euro.  
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Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Cristina Mitru, 021.314.23.03, 

cristina.mitru@mfinante.ro,  Ministerul Finanţelor Publice 

3.1.7. Sprijinirea comerciantilor si a serviciilor de piata prin Programul de dezvoltare si 

modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata 

- Pentru 2011 Guvernul a alocat un buget de 7 milioane de lei, cu 40% mai mare decat in 

2010. 

Baza legala: Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Cristian Haiduc, 021.335.26.32, presedinte@aippimm.ro, 

AIPPIMM 

3.1.8. Sustinerea IMM-urilor prin acordarea de ajutoare de minimis 

- Beneficiari: 905 IMM-uri au beneficiat de acorduri de principiu pentru finantare in 2009 - 2010: s-au 

efectuat plati in valoare de 202 milioane de lei. 

Baza legala: HOTĂRÂRE Nr. 1164 din 26 septembrie 2007 privind acordarea de 

ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor, cu completarile si 

modificarile ulterioare. 

Informatii suplimentare: www.immoss.ro 

3.1.9. Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii 

realizate de intreprinderile mici si mijlocii 

-Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de aproximatv 1,5 miliarde de lei. 
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3.1.10. Sprijin pentru consultanta specifica si instruire specializata acordata 

intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea si implementarea proiectelor de 

investitii - schema de minimis 

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de aproximativ 95 milioane de lei. 

Baza legala: Ordinul 478/2008  privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin 

pentru consultanta specifica si instruire specializata acordata intreprinderilor mici si mijlocii 

pentru elaborarea si implementarea proiectelor de investitii", aferenta operatiunii a) "Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si 

intangibile", domeniul major de interventie 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru 

competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM", axa prioritara 1 "Un sistem de 

productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea 

competitivitatii economice" 

Informatii suplimentare:   http://www.aippimm.ro  

3.1.11.  Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor 

inovative-schema de minimius 

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de peste 775 milioane de lei. 

Baza legala: Ordin nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite 

"Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative", 

aferenta Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", axa 

prioritara 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare", domeniul 

major de interventie 2.3 "Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si 

inovare", operatiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative" 

 

3.1.12. Finantarea proiectelor de investitii initiale in cercetare-dezvoltare si 

inovare  

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de aproximativ 773 milioane de lei. 
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Baza legala: Ordin nr. 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finantarea 

proiectelor de investitii initiale in cercetare-dezvoltare si inovare", aferenta operatiunilor 2.3.2 

"Dezvoltarea infrastructurii C-D in intreprinderi si crearea de noi locuri de munca in cercetare" si 

2.3.3 "Promovarea inovarii in cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de interventie 2.3 

"Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)", axa prioritara 2 

"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare", din Programul operational 

sectorial "Cresterea competitivitatii economice" 

 

3.1.13. Ajutor pentru investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii in 

vederea dezvoltarii e-economiei  

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de peste 545 milioane de lei 

Baza legala: Ordinul 1193 din 12 iunie 2009 (Ordinul 1193/2009) privind modificarea anexei la 

Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat 

"Ajutor pentru investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii in vederea dezvoltarii e-

economiei", aferenta operatiunilor 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii 

electronice pentru afaceri" si 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a 

altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 "Sustinerea e-economiei", axa 

prioritara 3 "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul 

Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"  
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3.1.14. Ajutor pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de 

servicii de consultanta si instruire specializata pentru implementarea proiectelor de 

investitii in domeniul e-economiei - schema de minimis 

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de peste 163 milioane de lei. 

Baza legala: SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 iulie 2008  

pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţã şi instruire 

specializatã pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei 

MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 25 iulie 2008 

3.2. Finantare europeana 

3.2.1. Programul Operational Sectorial "Cresterea competitivitatii economice"  

* Axa prioritara 1: Un sistem productiv inovativ si eco-eficient. 

- Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, cu 

respectarea conditiilor de mediu. 

- Accesul IMM la finantare. 

-Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului. 

* Axa prioritara 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovatie pentru Competitivitate. 

- Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi in vederea obtinerii 

de rezultate aplicabile in economie. 

- Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare 

* Axa prioritara 3: Tehnologia Informatiei pentru sectorul privat si public 

- Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei - Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband si 

la serviciile conexe 

- Valoarea maxima a finantarii: 25.000 euro, echivalent in lei. 

- Rata maxima de co-finantare: 90%  

- Beneficiarii eligibili: IMM si ONG 

- Dezvoltarea e-economiei 

- Operatiunea 3.3.1 Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii 

electronice pentru managementul afacerilor. 
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- Marimea maxima a grantului: 1.050.000 lei.  

-Operatiunea 3.3.2 Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert 

electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri. Marimea maxima a 

grantului: 1.640.000 lei. 

Pentru ambele operatiuni, rata maxima de co-finantare:  

- 60% pentru intreprinderi mijlocii  

- 70% pentru intreprinderi mici si micro - pentru componenta de investitii 

- 90% pentru componenta de consultanta si training specific. 

Beneficiarii eligibili: IMM.  

* Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si securitatii aprovizionarii, in contextul 

schimbarilor climatice 

- Energie eficienta si durabila  

- Operatiunea 4.1.1 Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din 

industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice.  

- Operatiunea 4.1.2 Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al 

energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei 

electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta 

si continuitate a serviciului de distributie.  

- Operatiunea 4.1.3 Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si 

filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate.  

-Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 

energiei verzi. 

 

3.2.2. Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

* Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii 

societatii bazate pe cunoastere 

- Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate, in invatamantul preuniversitar. 

- Calitate in formare profesionala continua (FPC), care urmareste cresterea capacitatii sistemului si 

furnizorilor publici si privati de FPC de a furniza programe de formare profesionala de calitate. 
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* Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 

- Tranzitia de la scoala la viata activa, adresata persoanelor care participa la programe de educatie si 

formare profesionala organizate fie prin invatamantul secundar, fie prin invatamantul tertiar 

universitar si non-universitar, fie prin programe de ucenicie.  

- Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii, prin mentinerea/reintegrarea in educatie si 

formare profesionala a elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii.  

-Acces si participare la FPC, facilitand calificarea angajatilor. 

* Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor 

- Promovarea culturii antreprenoriale, in vederea cresterii abilitatii persoanelor de a materializa ideile 

de afaceri.  

-Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii.  

 

3.2.3 Programul Operational Regional 

* Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional 

si local 

- Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala. 

Activitati eligibile orientative vizeaza:  

- Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor din mediul urban pentru cresterea competitivitatii, 

valorificarea resurselor materiale si a fortei de munca locale.  

 

Activitati eligibile orientative sunt: 

* Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului 

- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.  

 

3.2.4 Programul Operational Sectorial Mediu 

* Axa prioritara 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru 

protectia naturii 

- Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si 
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Natura 2000, in scopul conservarii diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si 

fauna salbatica, precum si asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 

2000. 

 

3.3. Instituţii de microfinanţare  

Sectorul microfinanţării constă în România în principal în 10-12 ONG-uri/instituţii de microfinanţare 

care se autofinanţează şi care ele însele pot accesa diferitele surse de finanţare prezentate mai sus, 

tocmai pentru a iniţia şi finanţa diferite programe, fie de susţinere a antreprenoriatului în genere, fie 

de susţinere e antreprenoriatului social în particular. 

Această piaţă a microcreditării se împarte practic între instituţiile de micro-finanţare şi băncii. Cele 

mai importante instituţii de microfinanţare din România sunt CHF, CAPA, OMRO, CDE, LAM PLC 

şi FAER. 

Activităţile de micro-finanţare prin intermediul diferitelor ONG-uri (azi instituţii de micro-finanţare) 

au început în România acum 15-18 ani, cu suportul financiar al unor instituţii donatoare. Donorii 

respectivi, printre care putem să-i enumerăm pe CHF International, USAID, World Vision, 

Opportunity International, Soros Foundation şi The Swiss Confederation, aveau, odată cu fondurile, şi 

o misiune foarte clar definită. În consecinţă şi grupurile lor ţintă erau foarte bine definite. Programele 

de la Opportunity International şi The Swiss Confederation erau adresate fermierilor din Transilvania. 

Integra avea grup ţintă femeile-întreprinzător, iar CHF International şi-a direcţionat programele spre 

micro-întreprinderile din zonele urbane. Ca urmare, programele iniţiale au avut atât grupuri ţintă bine 

definite cât şi zone geografice foarte precis determinate. Treptat însă, organizaţiile s-au dezvoltat, au 

devenit mature, aşa încât instituţiile donatoare iniţiale au început să-şi retragă treptat suportul 

financiar. 

Pentru a deveni sustenabile, ONG-urile/instituţiile de micro-finanţare au fost nevoie să-şi redefinească 

grupurile ţintă, să-şi diversifice serviciile oferite, să-şi lărgească piaţa şi să caute noi surse de 

finanţare. În acelaşi timp însă, au încercat să-şi menţină misiunile sociale iniţiale. 
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Prin urmare, a început să apară şi să devină mai pregnantă tendinţa de comercializare a serviciilor 

oferite. Activităţile desfăşurate au început să fie mai comerciale. „Obiectivul iniţial al activităţilor 

noastre a fost „combaterea sărăciei”, ulterior însă programele acestor ONG-uri nu s-au mai adresat 

săracilor, ci activităţilor economice. Această tendinţă comportă unele riscuri – organizaţiile îşi pot 

pierde sau se pot distanţa de obiectivul lor cel mai important, şi anume oferirea de suport categoriilor 

dezavantajate. Tocmai datorită grupurilor ţintă cu care lucrează, cele mai multe dintre instituţiile de 

micro-finanţare furnizează o gamă largă servicii ce răspund problemelor specifice tuturor aspectelor şi 

etapelor creării/dezvoltării unei afaceri: programe de informare şi de educaţie în scopul îmbunătăţirii 

culturii economice şi de afaceri a potenţialilor beneficiari, programe de formare (acoperind domenii 

cum ar fi marketing-ul, management-ul, cadrul legislativ şi fiscal) dar şi programe de consultanţă 

pentru cei care doresc să-şi dezvolte afacerea sau să depăşească anumite probleme întâmpinate la un 

moment dat. 

De regulă, instituţiile de micro-finanţare utilizează ca metodologie de împrumut creditele individuale. 

Doar 1-2 instituţii de micro-finanţare au produse de creditare destinate grupurilor de solidaritate. 

Principalele surse de finanţare pentru aceste instituţii de microcreditare sunt în continuare donorii 

internaţionali şi fondurile comerciale internaţionale specializate în domeniul microfinanţării. 

 

3.3.1. Profilul clienţilor instituţiilor de micro-finanţare 

 mediu de rezidenţă. Ca urmare a diversităţii grupurilor ţintă, programele de micro-finanţare 

acoperă şi mediul urban şi mediul rural. Fundaţiile LAM, FAER şi Centru de Dezvoltare 

Economică şi-au direcţionat suportul spre fermieri; având astfel mai mult de 80% dintre 

beneficiari în zonele rurale. Primele două însă acoperă doar judeţele din regiunea Centru, raza 

lor geografică de acţiune fiind foarte limitată. Centrul pentru Dezvoltare Economică însă, 

acoperă aproape toate judeţele ţării, putând deservi astfel clienţi din toate regiunile. Per 

ansamblu însă, celelalte instituţii de micro-finanţare au beneficiari preponderent în zonele 

urbane. 



  
 

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin: 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlul proiectului: „O intervenţie integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/53513 

  79

 sexul. Cea mai mare parte a beneficiarilor sunt bărbaţi, excepţia fiind Integra Romania, care 

are ca grup ţintă femeile-întreprinzător. Proporţia bărbaţilor în numărul total de beneficiari 

este de obicei ridicată, atingând în cazul anumitor organizaţii de micro-finanţare chiar 95%. 

 etnia. Se poate spune că accesul minorităţii rrome la programele de micro-finanţare este 

destul de bun; ponderea beneficiarilor de etnie rromă în numărul total de beneficiari fiind de 

2% sau chiar 5%, mai mare decât ponderea de 2% a minorităţii rroma în populaţia totală. Nici 

una dintre instituţiile de micro-finanţare nu are un program special pentru beneficiari din 

rândul etniei rroma datorită lipsei de fonduri cu o astfel de destinaţie. Totuşi, abilităţile 

antreprenoriale ale etnicilor rromi fac ca aceştia să fie un grup bine reprezentat în rândul 

beneficiarilor de micro-credite. 

 statutul ocupaţional. Oricine, cu excepţia şomerilor, poate beneficia de credite. Accesul 

şomerilor la micro-credite este foarte redus, în principal datorită lipsei programelor de start-

up. Acesta este şi motivul pentru care patronii sunt supra-reprezentaţi. În general, au acces la 

programele de micro-creditare patronii care doresc să-şi extindă afaceri deja existente sau cei 

care îşi doresc să-şi suplimenteze veniturile prin dezvolarea unei afaceri. 

  

 nivel de educaţie. Accesul la programele de micro-creditare este de obicei mai mare cu cât 

nivelul de educaţie este mai ridicat. În zonele urbane, persoanele cu calificare medie şi înaltă 

au acces mai mare şi mai facil la micro-finanţare, iar cei cu calificări joase sunt dezavantajaţi. 

Ponderea celor cu calificări joase în rândul beneficiarilor este însă mai mare în zonele rurale, 

reflectând astfel caracteristicile populaţiei rurale din perspectiva nivelului de educaţie. 

 activităţile economice. Micro-finanţarea este destinată tuturor tipurilor de activităţi. Creditele 

pot finanţa activităţi din sfera producţiei agricole, industriei prelucrătoare, 

serviciilor,comerţului şi turismului, deşi cea din urmă este slab reprezentată. 

 distribuţia regională. ONG-urile/instituţiile de micro-finanaţare au o largă răspândire pe 

suprafaţă întregii ţări. Dar se remarcă o mai mare concentraţie a acestora în Transilvania.  

 

3.3.2. Principalele instituţii de microfinanţare 
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3.3.2.a. EXPRESS FINANCE , www.express-finance.ro  

Instituţie Financiară Nebancară este o societate pe acţiuni cu capital integral străin, al cărei 

acţionar majoritar este CHF International. CHF International este o organizaţie non-profit din 

SUA, care abordează diferite programe prin soluţii sociale, de mediu sau economice 

adecvate, în scopul asigurării sustenabilităţii dezvoltării ulterioare a comunităţilor într-un ritm 

constant. 

Cu o experienţă de peste 50 de ani în proiecte locale şi internaţionale, CHF International 

lucrează anual în 30 de ţări, promovând principiile democratice pentru realizarea, întărirea şi 

promovarea schimbării în cadrul instituţiilor locale şi a comunităţilor şi pentru elaborarea 

deciziilor asupra politicilor de recunoaştere şi sprijin pentru populaţiile cele mai vulnerabile 

ale lumii. 

CHF International şi-a extins activităţile de la microfinanţarea pentru locuinţe la asistenţa în 

caz de calamităţi, managementul mediului, reabilitarea infrastructurii, dezvoltarea economică, 

dezvoltarea societăţii civile şi sprijin în situaţiile post-conflictuale. 

CHF International a implementat cu succes nu mai puţin de cinci proiecte cu finanţare din 

partea Agenţiei de Dezvoltare a Statelor Unite (USAID), ca rezultat al acordurilor între 

Guvernul României şi cel al SUA. Începând cu un modest „Proiect Model pentru Dezvoltarea 

ONG-urilor” în valoare de 150.000 USD în Timişoara, acum 11 ani, continuînd cu proiecte 

complexe cum este „Dezvoltarea Microîntreprinderilor şi a IMM-urilor”, proiect ce îmbină 

activităţi de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi de reglementare, cu creşterea competitivităţii 

unor sectoare selectate cum sunt turismul rural şi sectorul IT&C şi cu accesul sporit la credite 

şi ajungând până la proiecte de asistenţă pentru inundaţiile din 2005, toate cu sprijinul 

financiar al USAID, instituţia a acordat în această perioadă peste 11.000 de credite în valoare 

de 42 milioane USD. 
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Express Finance a atras noi surse de capital şi a extins activităţile programului de acordare 

de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi micro-întreprinderi în 15 de judeţe, 

acordând împrumuturi de până la 30.000 USD. 

Creditele sunt acordate în condiţiile pieţei, in functie de istoricul de creditare cu Express 

Finance, capacitatea de plata, studiul de fezabilitate a afacerii, iar valoarea lor poate creste 

progresiv pană la 30.000 USD. Creditele se acordă pe o perioadă de 3-36 de luni. Creditele 

tipice se ridică la 7.000 USD şi sunt rambursate în 14 luni. 

Express Finance are deschise 14 birouri operaţionale, după cum urmează: 

 Vest: Timişoara, Arad, Oradea, Resita  

 Centru: Deva, Alba Iulia, Sibiu  

 Sud-Vest: Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea  

 Sud: Slobozia, Alexandria  

Express Finance  avea in 2010 un portofoliu de creditare de 1511 credite active şi un cuantum al 

creditelor acordate de 6,866,420 US$. 

 

Pentru a servi nevoilor microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii – nevoi care se pot 

schimba foarte rapid ca şi condiţiile din mediul în care ele operează – Express Finance a dezvoltat un 

proces de creditare simplu. Hotărârile privind solicitările de credit sunt rapide – în maxim 5 zile, 

uneori chiar în două zile.  

Gama produselor noastre include credite pentru întreprinzători persoane fizice precum şi 

microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, ceea ce permite satisfacerea unei game variate de 

tipuri de clienţi. 

Creditele sunt uşor accesibile, cerinţe privind garanţiile sunt flexibile, în funcţie de mărimea şi 

perioada creditului, aprobarea creditelor se realizează rapid, iar serviciile furnizate sunt personalizate.  

Creditele vizează susşinerea de activităţi în următoarele sectoare de activitate: Agricultură, Comerţ, 

Creşterea animalelor, Producţie, Servicii.  
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Sume acordate  

Maxim 30.000 US$, atingând până la 100% din investiţia planificată. Creditele se acordă 

microîntreprinderilor, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice autorizate, întreprinzătorilor cu capital 

majoritar românesc. 

Cerinţe minime pentru un credit  

Solicitantul trebuie să activeze continuu de minim 12 luni pentru firmele cu activitate de producţie, 

sau de 6 luni pentru celelalte domenii de activitate  

Copie a documentelor constitutive al societăţii  

Copii ale bilanţului contabil şi ultimelor balanţe lunare  

Procedura de solictare şi acordare a creditului 

 

3.3.2.b. INTEGRA ROMÂNIA, www.integraromania.ro  

Asociaţia Integra România este o organizaţie non profit implicată în dezvoltare comunitară, 

socio-economică, înfiinţată în anul 2000 în Oradea. Sunt membri ai Integra network 

(www.integra.sk), o reţea de organizaţii de dezvoltare socio-economică. Aceasta este activă 

în Centrul şi Răsăritul Europei, având birouri în Slovacia, Bulgaria, Rusia, Serbia, Canada şi 

Statele Unite, ultimele două sprijinind activitatea celor din Europa. Ca membri ai acestei 

reţele îşi propun să sprijine dezvoltarea societăţii civile, a democraţiei şi a economiei de piaţă 

în România şi în Estul Europei.  

Ca obiective asumate, îşi propun să Investească în cei care contribuie activ la dezvoltarea 

comunităţii, să Influenţeze pozitiv persoanele dornice să îşi depăşească statutul actual şi să 

aibă  astfel un Impact de durată asupra societăţii în general. 
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La baza activităţilor Integra România stă credinţa că persoanele care construiesc afaceri pe 

principii creştine pot să devină „insule de integritate” în comunitatea în care-şi desfăşoară 

activitatea, contribuind astfel la transformarea ei. 

Integra România are în defăşurare mai multe porgrame după cum urmează: 

- Investiţie în IMM-uri - directă şi intermediere pentru investitori străini 

  Integra îşi propune să susţină afacerile, prin instrumente de creditare în 

depăşirea unor blocaje care ţin de o garanţie mai puţin solidă, risc sporit datorită 

faptului că afacerea se află la început, o conjunctură externă nefavorabilă sau un preţ 

prea mare al creditului care ar facilita investiţia. De asemenea, Integra sprijină 

întreprinzătorii şi prin facilitarea întâlnirii acestora cu oameni de afaceri străini care 

doresc să investească în România pentru a veni în ajutorul acelor întreprinzatori care 

doresc sa facă din afacerile lor insule de integritate. Sunt susţinuţi cu prioritate acei 

întreprinzatori care aplică principii de morală creştină afacerile lor şi care au o 

viziune de implicare în comunitate într-un fel sau altul. Integra se implica atât 

financiar prin investiţie în afacerea respectiva cât şi în alte moduri: poate ajuta 

întreprinzătorii să întocmeasca planul de afacere, proiecţiile financiare, previziunile 

de flux de numerar şi alte documente necesare încheierii tranzacţiei, precum şi 

consultaţă în elaorarea de proiecte europene. Până în prezent, investiţiile realizate de 

catre Integra şi partenerii straini s-au situat în intervalul 20.000 - 200.000 euro pe 

afacere. 

- Mentoring/Coaching pentru oameni de afaceri: 

  România nu are un trecut îndelungat în economia de piaţă, generaţia actuală 

de oameni de afaceri fiind practic prima generaţie. Mai mult decât atât, cunoştinţele şi 

competenţele de întreprinzători ale femeilor trebuie susţinute şi dezvoltate prin 

programe de mentoring şi coaching.  
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  Majoritatea oamenilor de afaceri, mai ales la nivelul micro-întreprinderilor 

recunosc însă nevoia de a-şi completa cunoştinţele, de a face schimb de experienţă cu 

alţii şi apreciază oportunitatea de a avea mentori care să-i ajute atât pe plan 

profesional cât şi personal.   

  Facilitarea oportunităţilor de a întâlni alţi oameni de afaceri români sau 

străini şi de a face schimb de experienţă este o altă activitate în care se implică 

Integra. 

- Economie Socială 

  Integra România, într-un parteneriat amplu alături de Ministerul Muncii, 

Bernard Brunhes International Franţa, ENSIE bruxelles, ANPFM bucureşti, 

DGASPC Sector 1 Bucureşti, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, 

Primăria Piatra Neamţ îşi propune, cu suportul financiar al POSDRU-FSE să dezvolte 

un sistem unitar, eficient şi modern privind economia socială, contribuind astfel la 

creşterea calităţii vieţii cetăţenilor României prin promovarea incluziunii active a 

acestora atât pe piaţa muncii cât şi în viaţa socială. 

  Alături de activităţile de schimb de bune practici, de informare şi 

conştientizare adresate potenţialilor iniţiatori de activităţi de economie socială (şi 

anume grupuri vulnerabile), proiectul ăşi propune şi următoarele:  

1. Să înfiinţeze un Centru Naţional de Resurse pentru spirjinirea iniţiativelor de 

economie socială: se vor infiinţa 3 centre locale de informare în domeniul 

economiei sociale în zonele pilot care vor avea ca scop tocmai furnizarea de 

informaţii şi consultaţă iniţiatorilor de activităţi de economie socială.. 

2. Să realizeze un program complex de educaţie şi formare în domeniul economiei 

sociale, program dedicat tuturor autorităţilor relevante în dezvoltarea  acestui 

sector.  



  
 

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin: 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlul proiectului: „O intervenţie integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/53513 

  85

3. Dezvoltarea de întreprinderi sociale pilot, care vor sprijini comunităţile locale . 

Vor fi realizate la nivelul celor 3 centre locale câte un concurs de proiecte, iar 

câştigătorul va primi finanţare nerambursabilă şi va fi sprijinit de centru în 

dezvoltarea activităţii de economie socială. 

- Educaţie financiară: 

 Este un proiect de tip Grundtvig, iniţiat de European Microfinance netwrok 

din Paris, alături de Network Credit din Norvegia, Reseau Financement Alterntif din 

belgia, Fair Finance din Maerea Britanie, banco Mundial de la Mujer din Spania şi 

care îşi propune să lucreze în domeniul educaţiei financiare a persoanelor vulnerabile. 

- Sprijinirea antreprenoriatului rural 

  Alături de Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural Bucureşti, 

Fundaţia pentru Recuperare, Integrare şi Promovare Socială ECHOSOC, Asociaţia 

Spaniolă a Femeilor de Afaceri din Madrid, Integra, într-un poriect cu finanţare FSE-

POSDRU, îşi propune să Crească motivaţia şi competenţele antreprenoriale, precum 

şi a nivelului de informare privind oportunităţile de formare şi ocupare ale 

persoanelor inactive, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special 

tineri până în 25 de ani şi femei şi ale şomerilor de lungă durată, din minim 200 de 

comunităţi rurale aflate in regiunile NV, NE si S Muntenia. 

 Proiectul îşi propune: 

- creşterea nivelului de informare al ce puţin 50.000 de persoane, din 200 comunităţi 

din mediul rural în cadrul regiunilor ţintă, asupra oportunităţii şi paşilor necesari 

dezvoltării de afaceri noi, precum şi asupra facilităţilor de formare şi ocupare în 

domeniile non-agricole existente în zonă; 

- creşterea nivelului de pregătire şi motivare antreprenorială a 1.400 de persoane din 

grupurile-ţintă, prin participarea acestora în programe de formare şi oferirea de 

consiliere pentru iniţierea de afaceri mici non-agricole; Cursurile de formare vor fi 
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direcţionate către următoarele paliere: idei de afaceri fezabile, atragerea de clienţi, 

aspecte contabile, financiare si legislative legate de funcţionarea întreprinderilor, 

oportunităţi si modalităşi de accesare a finanţărilor pentru start-up-urile din mediul 

rural etc.; 

- îmbunătăţirea accesului a 2.800 de persoane din grupurile-ţintă la informaţii si 

consiliere individuală privind oportunităţile de formare şi ocupare existente la nivel 

local si regional.  
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3.3.2.c. LAM, www.lamilieni.ro  

Societatea de Microfinanţare Rurala LAM IFN SA, instituţie financiară nebancară care funcţionează 

cu aprobarea Băncii Naţionale a României, s-a desprins, de-a lungul timpului, din cadrul FUNDAŢIEI 

LAM. Fundaţia Lam funţionează din anul 1992, cu scopul declarat de a contribui, în cadrul unui pro-

gram de dezvoltare regional, la dezvoltarea agriculturii şi a unei sfere de intreprinzători particulari 

capabilă de susţinerea şi dezvoltarea activităţii pe termen lung. Fundaţia a activat în trei direcţii, 

inseparabile una de cealaltă :  

- organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare profesională,  

- consultanţă profesională şi  

- finanţare.  

La sfârşitul anului 2010, instituţia deţinea un portofoliu în valoare de peste 4.310.000 EUR, 940 cred-

ite active şi 6 puncte de lucru în afara sediului central.  

Produsele de creditare pe care le oferă LAM sunt următoarele: 

I. credite pentru întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinzători individuali şi asociaţii 

familiale; 

- credite pentru achiziţia de active productive (autoturisme, autoutilitare, echipamente 

informatice, programe informatice, dispozitive medicale, maşini şi echipamente) 

- credite pentru achiziţia sau construcţia de sedii sociale, hale industriale sau ateliere, 

- credite pentru modernizarea, utilarea sau reconstrucţia atelierelor, birourilor, 

cabinetelor medicale, 

- credit pentru cumpărarea de stocuri sau achitarea facturilor furnizorilor, 

- credite pentru finanţarea şi participarea la cursuri de calificare şi de perfecţionare sau 

la diferite întruniri şi conferinţe. 

De aceste credite pot beneficia întreprinzătorii care funcţionează de cel puţin un an, nu are datorii sau 

restanţe, a rambursat creditele anterioare şi este capabil să obţină garanţii viabile. 
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Documentaţia solicitată include următoarele:  

 cererea de credit (se descarcă la http://www.microcreditlam.ro/78-investlam/);  

 planul de afaceri, care va conţine şi bugetul de venituri şi cheltuieli estimat;  

 ofertă de preţ pentru investiţia planificată;  

 ultimele situaţii financiare şi ultima balanţă de verificare lunară, în cazul în care 

activitatea se desfăşoară în cadrul unei societăţi comerciale sau  

 declaraţia de impunere pe ultimul an şi situaţia de venituri şi cheltuieli realizată pe anul în 

curs , în cazul în cazul întreprinzătorilor individuali şi asociaţiilor familiale;  

 extrasul de carte funciară al imobilului propus ca garanţie ipotecară, sau actele 

doveditoare de proprietate în cazul activelor mobiliare propuse a fi aduse în gaj;  

 certificatul de inregistrare şi certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului;  

 hotărârea conducerii societăţii privind aprobarea contractării împrumutului (care va 

conţine valoarea creditului, scopul acestuia, descrierea garanţiilor precum şi 

nominalizarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de credit);  

 copii după actele de identitate a proprietarilor, acţionarilor şi fidejusorilor, dacă este 

cazul.  

II. credite pentru start-up 

Aceste tipuri de credite pot fi solicitate atât pentru terminarea unei investiţii începute, cât 

şi pentru achiziţia stocului iniţial de marfă sau de materii prime sau pentru finanţarea 

cheltuielilor curente. 

Creditul Start-Up-LAM se poate acorda acelui întreprinzător sau acelei societăţi care 

funţionează de cel mult 12 luni şi care a rambursat eventualele credite anterioare în 

conformitate cu graficul de rambursare stabilit; prezintă un plan de afaceri prin care 

demonstrează rentabilitatea activităţii viitoare şi siguranţa rambursării creditului solicitat; 

dispune de sursele proprii de finanţare solicitate de LAM; este capabil să ofere garanţii 

legal valabile;  

III. credite pentru agricultori. 
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- se acordă credite pentru achiziţionarea de maşini agricole, terenuri agricole, 

cumpararea de animale, cumpărarea sau construirea de grajduri, modernizarea, 

extinderea grajdurilor şi depozitelor pentru produse agricole, 

- se acordă credite pentru acoperirea cheltuielilor curente agricultorilor, precum: 

cumpărarea de stocuri de marfă sau materii prime necesare desfăşurării activităţilor 

de producţie, de servicii sau comerciale, 

- se acordă credite pentru finanţarea participării la cursuri de calificare şi de 

perfecţionare sau la diferitele întruniri şi conferinţe profesionale. 

Creditele se poate acorda acelui agricultor care: 

- are experientă în agricultură de cel puţin 5 ani;  

- îşi desfăşoară activitatea pe un teren agricol (în proprietate sau luat în arendă) de cel 

puţin 5 hectare;  

- dispune deja de un şeptel sau de un parc de maşini agricole minim;  

- investiţia ce se va realiza va contribui la creşterea capacităţilor de producţie; 

-  prezintă un plan prin care demonstrează rentabilitatea investiţiei şi siguranţa 

rambursării creditului solicitat;  

- dispune de sursele proprii de finanţare solicitate de LAM;  

- este capabil să ofere garanţii legal valabile. 

Documentaţia solicitată include următoarele:  

- cererea de credit (se descarcă la http://www.microcreditlam.ro/82-

agroinvestlam/);  

- planul de afaceri, care va conţine şi bugetul de venituri şi cheltuieli estimat;  

- ofertă de preţ pentru investiţia planificată;  

- ultimele situaţii financiare şi ultima balanţă de verificare lunară, în cazul în care 

activitatea se desfăşoară în cadrul unei societăţi comerciale sau  

- declaraţia de impunere pe ultimul an şi situaţia de venituri şi cheltuieli realizată 

pe anul în curs , în cazul în cazul întreprinzătorilor individuali şi asociaţiilor 

familiale, sau  
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- calculaţia de venituri şi cheltuieli conform formularului elaborat de LAM, în 

cazul în care clientul este producător agricol individual;  

- extras din registrul agricol eliberat de primăria locală;  

- extrasul de carte funciară al imobilului propus ca garanţie ipotecară, sau actele 

doveditoare de proprietate în cazul bunurilor mobiliare propuse a fi aduse în gaj;  

- certificatul de inregistrare şi certificatul constatator eliberat de Registrul 

Comerţului;  

- hotărârea conducerii societăţii privind aprobarea contractării împrumutului (care 

va conţine valoarea creditului, scopul acestuia, descrierea garanţiilor precum şi 

nominalizarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de credit);  

- copii după actele de identitate a proprietarilor, acţionarilor şi fidejusorilor, dacă 

este cazul.  

Valoarea maximă a creditului: 

Echivalentul în lei a 35.000 EUR; în cazul în care solicitantul este client LAM cu vechime, valoarea 

maximă ar putea atinge contravaloarea a 60.000 EUR.  

Condiţia pentru surse proprii: 10% din valoarea investiţiei proiectate  

Durata: Maximum 5 ani în cazul creditelor pentru achiziţia de maşini şi echipamente, maximum 7 

ani în cazul investitiilor imobiliare. În cazuri justificate se poate solicita o perioadă de graţie de 

maximum 6 luni.  

 

Garanţiile acceptate de LAM sunt următoarele:  

Pentru creditele mai mici de 10.000 EUR se pot accepta şi numai garanţii mobiliare (gaj)  

Pentru creditele mai mari de 10.000 EUR este obligatorie garanţia imobiliară, dar întocmirea unui 

raport de evaluare oficial (ANEVAR) se solicită doar în cazul creditelor mai mari de 20.000 EUR. 

3.3.2.d. OMRO, www.opportunity.ro  
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Opportunity Microcredit România este o societate de microcreditare membră a Opportunity 

International Network, o coaliţie mondială de organizaţii de microfinanţare. Scopul OMRO este 

sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor mici din zona centrală a ţării, în Transilvania. 

OMRO dezvoltă serviciu personalizate de creditare, în funcţie de necesităţile lor, astfel încât ei să-şi 

poată îndeplini planurile şi ideile de afaceri. 

De 15 ani Opportunity Microcredit România susţine prin servicii de creditare întreprinderile mici şi 

micro din viaţa economică şi socială a ţării în acercarea acestora de a accesa diferite surse de  

finanţare. Opportunity, prin serviciile de creditare pe care le oferă cu precădere acelor întreprideri 

micro şi mici care de regulă nu intră în sfera de interes a serviciilor financiar-bancare clasice 

Beneficiarii pot solicita microcredite pentru achiziţionarea de utilaje, echipamente, soluţii IT sau 

software, precum şi pentru investirea în modernizarea spaţiilor existente, închiriate sau modernizarea 

infrastructurii. Totodată, microcreditele pot fi folosite pentru extinderea operaţiunilor, pentru 

achiziţionarea de capital de lucru sau a unor servicii. Produsele Opportunity de microcreditare ajung 

la suma maximă de 50.000 RON, cu o scadenţă maximă de 18 luni pentru creditele de capital de lucru 

şi 60 de luni pentru creditele de investiţii. 

Opportunity Microcredit România, prin intermediul microcreditelor: 

- asigură o varietate de produse flexibile adaptate nevoilor clienţilor; 

- oferă credite şi pentru antreprenorii aflaţi la începutul afacerii; 

- ajută micii întreprinzători în extinderea oportunităţilor de afaceri, 

- susţine procesul de generare de noi locuri de muncă. 

Clienţii Opportunity pot fi atât intreprinderi individuale, cât şi grupuri de clienţi: 

- întreprinderi mici: având între 10 şi 49 de angajaţi, cu o cifră de afaceri anuală netă sau active 

totale de până la 10 milioane de EUR (sau echivalentul în RON), 
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-  întreprinderi micro: având până la 9 angajaţi, cu o cifră de afaceri anuală netă sau active 

totale de până la 2 milioane de EUR (sau echivalentul în RON), 

- companii din agricultură: dacă deţine sau închiriează în general 50-60 ha de teren, şi minim 30 

de bovine sau 400-500 de ovine, 

- Persoane fizice autorizate din domeniul agriculturii: care deţin sau închiriează mai puţin de 

50-60 ha de teren, şi maxim 30 de bovine sau 400-500 de ovine, 

- Grupuri de clienţi: companii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi 

întreprinderi familiale, persoane fizice care practică profesii liberale, companii din agricultură, 

persoane fizice autorizate în domeniul agriculturii. 

 OMRO România  avea in 2010 un portofoliu de creditare de 2128 credite active şi un cuantum al 

creditelor acordate de 13,074,784 US$. 

Ofertele de microcreditare OMRO includ: 

- microcredite pentru capital de lucru: 

- este destinat societăţilor, întreprinderi familiale, persoanelor fizice autorizate, 

liberilor profesionişti care activează în domeniul comerţului, prestărilor de 

servicii, producţiei, construcţiilor şi alte activităţi similare, cu o experienţă de 

minim 3 luni, 

- poate fi accesat pentru achiziţionarea stocurilor de marfă, materiilor prime, etc., 

- valoarea creditului poate fi între 1.000 şi 50.000 RON, 

- perioada de rambursare este între 3 şi 12 luni cu posibilitatea unei perioade de 

graţie de 3 luni, 

- perioada de evaluare şi aprobare a dosarului durează 7 zile. 

- microcredite pentru investiţii, 

- este destinat societăţilor, întreprinderi familiale, persoanelor fizice autorizate, 

liberilor profesionişti care activează în domeniul comerţului, prestărilor de 

servicii, producţiei, construcţiilor şi alte activităţi similare, cu o experienţă de 

minim 3 luni, 

- poate fi accesat doar pentru activităţi de investiţii, 
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- valoarea creditului poate fi între 1.000 şi 50.000 RON, 

- perioada de rambursare este între 3 şi 60 luni cu posibilitatea unei perioade de 

graţie de 3 luni, 

- microcredite pentru capital de lucru în agricultură, 

- este destinat producătorilor, asociaţiilor familiale, societăţilor cu răspundere 

limitată, asociaţiilor de producători din domeniul agricol, cu o experienţă de 

minim 3 luni, 

- poate fi accesat doar pentru finanţarea capitalului de lucru necesar activităţilor de 

însămânţare, fertilizare, achiziţie de animale, cheltuieli pe termen scurt, 

- valoarea creditului poate fi între 3.000 şi 50.000 RON, 

- perioada de rambursare este între 3 şi 12 luni. 

- microcredite pentru investiţii în agricultură: 

- este destinat producătorilor, asociaţiilor familiale, societăţilor cu răspundere 

limitată, asociaţiilor de producători din domeniul agricol, cu o experienţă de 

minim 3 luni, 

- poate fi accesat doar pentru finanţarea investiţiilor, achiziţionarea de echipamente 

şi utililaje agricole, teren, imobile, depozite, construirea de grajduri, achiziţia de 

animale pentru reproducere sau lapte, etc., 

- valoarea creditului poate fi între 3.000 şi 50.000 RON, 

- perioada de rambursare este între 3 şi 60 luni. 

 

3.3.2.e. PATRIA CREDIT, www.patriacredit.ro  

Patria Credit este cea mai mare institutie nebancara de microfinantare din Romania, avand o 

experienta de peste 14 ani de acordarea creditelor pe piata locala. 

Societatea are ca obiect de activitate acordarea de credite pentru afaceri microintreprinderilor si 

companiilor mici, intreprinzatorilor individuali, producatorilor agricoli si persoanelor fizice. 
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Scopul Patria Credit este acordarea de servicii financiare unor categorii de clienţi cu acces limitat la 

serviciile financiare, datorita limitarilor date de profilul de risc sau limitarilor geografice. Deservesc 

peste 10.000 de clienti companii mici, producatori agricoli si persoane fizice; valoarea creditelor 

acordate, pentru clientii din sold este de cca. 39 milioane EUR (echivalent). 

Volumul creditelor plasate de Patria Credit in 2010 era de peste 18 milioane de EUR (echivalent). O 

parte din creditele acordate clientilor sunt destinate cofinantarii proiectelor europene (atat pentru 

aportul propriu, ca si credite tip bridge). 

Patria Credit are o prezenţă nationala prin cele 42 de unitati teritoriale si si-a inceput activitatea sub 

forma unui program de finantare al World Vision International, devenind treptat o institutie dedicata 

exclusiv finantarii micilor afaceri si producatorilor agricoli. 

Produsele de creditare oferite sunt următoarele: 

I) Creditul Partener - credit pentru capital de lucru. 

- Creditul poate fi folosit pentru cumpararea de marfuri, materii prime, plata salariilor, 

a impozitelor si a taxelor, 

- Poate fi solicitat în RON/EUR/USD  

- Valoarea maximă este de 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei  

- Termen maxim de rambursare 3 ani;  

- Dobanzi de la 10,9% p.a.;  

- Garantii: flexibile, in functie de suma; pana la 5.000 EUR, in echivalent lei, se acorda 

credite fara garantii reale, numai cu giranti. Se accepta orice tip de garantii (ipoteca, 

gaj, giranti, etc). 

- Destinatia creditului: achizitii marfuri, materii prime, plata salariilor, plata 

impozitelor si taxelor, alte cheltuieli curente ale afacerii  

- Documente necesare: 

Intreprinzatori individuali (PFA, IF, II) si profesii liberale: documentele legate de 

infiintare, certificat constatator mai nou de 30 zile, declaratie de venit pentru anul 
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curent si anul precedent, precum si o copie dupa inregistrarile din ultimele 3 luni din 

registrul de incasari si plati  

Societati comerciale: documentele legate de infiintare, certificat constatator mai nou 

de 30 zile, ultimul bilant depus cu toate anexele, balantele de verificate ale ultimelor 3 

luni  

Actele aferente garantiei, dupa caz  

 

II) Creditul Solutie - credit pentru investitii, refinantare 

- Creditul poate fi accesat fie pentru a porni o investitie de la zero, fie pentru a finanta nevoile 

de dezvoltare ale afacerii. Creditul poate fi folosit pentru achizitii sau imbunatatiri imobiliare, 

achizitionarea de echipamente si utilaje. 

- Poate fi solicitat în RON/EUR/USD  

- Valoarea maximă este de 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei  

- Termen maxim de rambursare 5 ani;  

- Dobanzi de la 10,9% p.a.;  

- Garantii: flexibile, in functie de suma; pana la 5.000 EUR, in echivalent lei, se acorda 

credite fara garantii reale, numai cu giranti. Se accepta orice tip de garantii (ipoteca, 

gaj, giranti, etc). 

- Destinatia creditului: Achizitii echipamente si utilaje, Achizitii sau imbunatatiri 

imobiliare, Alte investitii (credit de investitii, credit de refinantare). 

- Documente necesare: 

Intreprinzatori individuali (PFA, IF, II) si profesii liberale: documentele legate de 

infiintare, certificat constatator mai nou de 30 zile, declaratie de venit pentru anul 

curent si anul precedent, precum si o copie dupa inregistrarile din ultimele 3 luni din 

registrul de incasari si plati  



  
 

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin: 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlul proiectului: „O intervenţie integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/53513 

  96

Societati comerciale: documentele legate de infiintare, certificat constatator mai nou 

de 30 zile, ultimul bilant depus cu toate anexele, balantele de verificate ale ultimelor 3 

luni  

Actele aferente garantiei, dupa caz  

 

 III) Creditul DEZ-in-VOLT - credit mixt sau credit pentru masina 

- Creditul poate fi accesat fie pentru a finanţa capitalul de lucru, investitiile constand in achizitii 

sau imbunatatiri imobiliare, achizitionarea de echipamente si utilaje (credit pentru masina si 

credit pentru utilaje), se pot cumpara marfuri, materii prime, se pot plati salariile, impozitele 

si taxele. 

- Poate fi solicitat în RON/EUR/USD  

- Valoarea maximă este de 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei  

- Termen maxim de rambursare 5 ani;  

- Dobanzi de la 10,9% p.a.;  

- Garantii: flexibile, in functie de suma; pana la 5.000 EUR, in echivalent lei, se acorda 

credite fara garantii reale, numai cu giranti. Se accepta orice tip de garantii (ipoteca, 

gaj, giranti, etc). 

- Destinatia creditului: Achizitii echipamente si utilaje, Achizitii sau imbunatatiri 

imobiliare, Marfuri sau materii prime, Salarii, impozite şi taxe, Credit pentru maşină. 

- Documente necesare: 

Intreprinzatori individuali (PFA, IF, II) si profesii liberale: documentele legate de 

infiintare, certificat constatator mai nou de 30 zile, declaratie de venit pentru anul 

curent si anul precedent, precum si o copie dupa inregistrarile din ultimele 3 luni din 

registrul de incasari si plati  

Societati comerciale: documentele legate de infiintare, certificat constatator mai nou 

de 30 zile, ultimul bilant depus cu toate anexele, balantele de verificate ale ultimelor 3 

luni  
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Actele aferente garantiei, dupa caz  

IV) Creditul Sămânţă 

- Se acordă unui producator agricol, pentru a achiziţiona seminte, ingrasaminte, fertilizatori, 

produse de uz fitosanitar, motorina, etc. sau pentru a plati lucrarie agricole.  

- Poate fi solicitat în RON/EUR/USD  

- Valoarea maximă este de 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei  

- Termen maxim de rambursare 4 ani;  

- Dobanzi de la 12,9% p.a.;  

- Garantii: flexibile, in functie de suma. pana la 5.000 EUR, in echivalent lei, se acorda 

credite fara garantii reale, numai cu giranti. Se accepta orice tip de garantii (ipoteca, 

gaj, giranti, etc). 

- Destinatia creditului: Investitii in echipamente, utilaje; Achizitia de animale de 

reproductie, pentru lapte sau pentru ingrasat; Achizitionarea se seminte, 

ingrasaminte, fertilizatori; Plata lucrarilor agricole; Credit pentru microafacere; 

Credit pentru antreprenori, 

- Documente necesare: 

Certificatul de producator agricol, buletin de identitate  

Actele aferente garantiei, daca este cazul  

 

V) Creditul Prosper 

- Se acordă unui producator agricol, pentru a cumpara animale de reproductie pentru lapte sau 

ingrasat, echipamente, utilaje.  

- Poate fi solicitat în RON/EUR/USD  

- Valoarea maximă este de 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei  

- Termen maxim de rambursare 5 ani;  

- Dobanzi de la 12,9% p.a.;  
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- Garantii: flexibile, in functie de suma. Pana la 5.000 EUR, in echivalent lei, se acorda 

credite fara garantii reale, numai cu giranti. Se accepta orice tip de garantii (ipoteca, 

gaj, giranti, etc). 

- Destinatia creditului: Investitii in echipamente, utilaje; Achizitia de animale de 

reproductie, pentru lapte sau pentru ingrasat; Credit pentru utilaje agricole, 

- Documente necesare: 

Certificatul de producator agricol, buletin de identitate  

Actele aferente garantiei, daca este cazul  

 

VI) Creditul Rodnic 

- Se acordă unui producator agricol, atât pentru a investi cât şi pentru a porni o afacere. Se 

acordă pentru a realiza plăţi pentru lucrări agricole, achiziţionarea de sămânţă, îngrăşăminte, 

fertilizatori, produse de uz fitosanitar, motorină, cât şi pentru animale reproductive pentru 

lapte sau îngrăşat, echipamente sau utilaje.  

- Poate fi solicitat în RON/EUR/USD  

- Valoarea maximă este de 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei  

- Termen maxim de rambursare 3 ani;  

- Dobanzi de la 12,9% p.a.;  

- Garantii: flexibile, in functie de suma. Pana la 5.000 EUR, in echivalent lei, se acorda 

credite fara garantii reale, numai cu giranti. Se accepta orice tip de garantii (ipoteca, 

gaj, giranti, etc). 

- Destinatia creditului: Achizionarea de seminte, îngrăşăminte, fertilizatori, Plata 

lucrărilor agricole. 

- Documente necesare: 

Certificatul de producator agricol, buletin de identitate  

Actele aferente garantiei, daca este cazul  
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3.3.2.f. ROMCOM, www.romcom.ro  

ROMCOM aniversează în octombrie 20 de ani de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii în România 

prin soluţii de dezvoltare pentru întreprinderi mici şi mijlocii prin servicii de finanţare, consultanţă şi 

instruire în domeniul afacerilor.  

Programul ROMCOM a demarat în Oradea în anul 1991, la iniţiativa organizaţiei Christliche 

Ostmission din Worb Elveţia, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea afacerilor mici şi mijlocii şi 

înfiinţarea de locuri de muncă pe bazele eticii creştine.  

În prezent, ROMCOM are birouri în Oradea, Timişoara, Zalău, Suceava şi Galaţi. 

În anul 2010 ROMCOM avea 194 de credite active şi un portofoliu de creditare de 3.177.798 USD  

 

I. Credite pentru investiţii IMM 

Susţine investiţiile de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi mojlocii din 

sectoarele de producţie şi servicii, susţine creşterea volumului de activitate şi a 

competitivităţii întreprinderilor din aceste sectoate şi înfiinţarea de noi locuri de muncă. 

Beneficiarii pot fi: întreprinzători (PFA, AF, SRL; SCS, SA), inclusiv afaceri de start-up. 

Acoperirea teriotorială este în judeţele Bihor, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, 

Timiş, Suceava şi Galaţi.  

Destinaţia creditului: achiziţionarea de maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand; 

modernizarea şi extinderea capacităţilor de producţie; investiţii în construcţia sau extinderea 

clădirilor şi a halelor de producţie. 

Valoarea creditului: până la 100.000 RON. 
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Perioada de rambursare: până la 60 luni, în rate lunare. 

Garanţii: ipotecă. 

 

II. Împrumuturi pe termen scurt pentru susţinerea activităţii IMM-urilor 

Susţine activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acoperirea nevoilor de finanţare pe 

termen scurt (max. 12 luni). 

Beneficiari pot fi: întreprinzători (PFA, AF, SRL, SCS, SA),  

Acoperirea teriotorială este în judeţele Bihor, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, 

Timiş, Suceava şi Galaţi. 

Destinaţia creditului: achiziţionarea de piese de schimb pentru echipamente sau vehicule 

existente; achiziţionarea de materii prime şi fond de marfă; renovarea şi modernizarea 

clădirilor şi halelor de producţie. 

Valoarea creditului: până la 100.000 RON. 

Perioada de rambursare: până la 12 luni. 

Garanţii: ipotecă, gaj. 

 

III. Credit Investiţii fermieri 

Susţine investiţiile realizate în agricultura românească, creşterea competitivităţii produselor 

agricole româneşti şi înfiinţarea de noi locuri de muncă. 

Beneficiari: întreprinzători agricoli (PFA, AF, SRL, SCS, SA), inclusiv afaceri start-up. 
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Acoperirea teritorială în judeţele Bihor, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Timiş, 

Suceava şi Galaţi,  

Destinaţia creditului: achiziţionarea de maşini, utilaje, echipamente agricole noi sau second 

hand; investiţii în extinderea şi/sau modernizarea grajdurilor, depozitelor, solarii, etc.; 

achiziţia de animale de rasă. 

Valoarea creditului: până la 100.000 RON. 

Perioada de rambursare: până la 60 luni, în rate lunare. 

Garanţii: ipotecă. 

 

IV. Credit pe termen scurt fermieri 

Susţine activităţii fermelor prin acoperirea nevoilor de finanţare pe termen scurt (max.12 

luni). 

Beneficiari: întreprinzători (PFA, AF, SRL, SCS, SA) din judeţele Bihor, Arad, Sălaj, Satu 

Mare, Cluj, Maramureş, Timiş, Suceava şi Galaţi. 

Destinaţia creditului: achiziţionarea de piese de schimb pentru echipamente sau vehicule 

existente; achiziţionarea de materii prime şi fond de marfă; renovarea şi modernizarea 

clădirilor şi halelor de producţie. 

Valoarea creditului: până la 100.000 RON. 

Perioada de rambursare: până la 12 luni. 

Garanţii: ipotecă, gaj. 
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4. Bune practici de finanţare a antreprenoriatului feminin 
 

 4.1 Slovacia – Integra Slovacia 

Organizaţia mamă a Integra România este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în 

1995. Misiunea Integra, atât în Slovacia, cât şi în celelalte ţări ale Europei Cnetrale şi de Răsărit în 

care activează este aceea de a susţine desvoltarea socială şi economică a grupurilor dezavantajate prin 

susţinerea dezvoltării de mici afaceri care să devină „insule de integritate” şi să participe astfel la 

transformarea comunităţilor. Integra, în toate ţările în care activvează desfăşoară programe de 

finanţare socială pe principii etice solide şi de suport acordat micro-întreprinderilor. 

 Programul Ten Senses implementat începând cu 2005 în Slovacia, Polonia, Cehia, Bulgaria, 

Kenia, Rusia şi Serbia îşi propunea să furnizeze următoarele servicii clienţilor săi: 

- consultaţă profesională la preţuri accesibile cu privire la design-ul produselor, calitate 

şi la realizarea produselor de împachetare, 

- acces la brandul Ten Senses, la canalele de distribuţie Ten Senses şi la principalii 

retaileri regionali ai acestuia, 

- acces la magazinele Ten Senses, 

- Comezi sigure pentru produse, 

- Participarea la porgrame regulate de trening ficalizate pe inovarea de produs, 

informaţii noi cu privire la tendinţele pieţei, managementul ciclului de viaţă al 

produsului, etc. 

Ten Senses comercializează produse precum cafea, ceai, ciocolată, produse din bumbac, etc.  

Grupurl ţintă al proiectului l-au reprezentat femeile în situaţii de risc social şi economic: mame 

singure, refugiate, femei divorţate, femei cu nivel educaţional scăzut, femei aparţinând grupurilor 

etnice minoritare, femei aflate în somaj de lungă durată, femei victime ale violenţei domestice. 
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Un alt grup ţintă al poriectului l-au reprezentat producătorii de produse tradiţionale din ţările 

menţionate. 

Practic proiectul şi-a propus ca sub un brand deja cunoscut să fie comercializate produse 

manufacturiere aparţinând unor mici producători. Pentru comencializarea acestor produse au fost 

organizate Târngurile de Produse, un concept nou la acel moment în ţările în care a fost implementat 

conceptul. 

În final proiectul a asusţinut financiar 323 de persoane şi crearea a 453 de locuri de muncă, toate 

acestea cu un buget de 350.000 USD. 

Principalele lecţii ale proiectului au fost următoarele: 

- serviciile de suport financiar destinate start-up-ului, precum şi toate serviciile 

asociate implementării, sunt insuficiente atata vreme cât nu conduc şi la creşterea 

accesului produselor obţinuet astfel pe piaţă. Este esenţial mai ales în etapa de 

demarare a unei afaceri să poţi conta pe o structură care să-ţi faciliteze intrarea pe 

piaţă. 

- Accesul la magazine deja existe reprezintă un mare avantaj, scăzând costurile 

finanţării necesare amenajării unor spaţii de desfacere, 

- Este un factor se succes esenţial să poţi să dezvolţi o nouă activitate sub un brand 

deja existent, facilitând intrarea produselor pe piaţă, 

- Accesul la consiliere şi formare este esenţial, mai ales atunci când este vorba de 

femei aflate în situaţii de risc, crescând exponenţial succesul afacerilor dezvoltate, 

- Este imposibil să realizezi o afacere doar cu produse aparţinând firmelor locale, 

existând diferenţe mari de calitate între produse, care erau oricum comercializate la 

costuri foarte ridicate. De aceea a trebuit realizată o afacere utilizând nişte produse 

pre-selectate şi anume târgurile de produse, tocmai pentru a putea încorpora şi 

produsele micilor producătoeri locali. 
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4.2 România – Integra România 

Misiunea organizaţiei în perioada 2000-2009 a fost aceea de a sprijini şi a oferi acces la 

oportunităţi economice şi sociale persoanelor defavorizate şi micilor întreprinzători pentru ca 

aceştia să participe activ la dezvoltarea României într-o ţară etică şi prosperă. În acest scop, 

Integra România a oferit un pachet complet de servicii clienţilor săi, pentru a-i ajuta să 

demareze sau să extindă o mică afacere. 

Grupuri ţintă 

 Femei în stare de dificultate (şomere, văduve, mame singure, femei divorţate) cu o dorinţă 

puternică şi motivaţie de a administra o mică afacere, dornice sa învete lucruri noi  

 Familii implicate într-o mica afacere  

În relaţia cu clienţii noştri au utilizat o abordare holistică care a inclus: 

 Sprijinirea micilor întreprinzători care doresc să înceapă sau să extindă o mică afacere, prin 

cursuri, credite, consultanţă şi facilitarea accesului la piaţă  

 Sprijinirea grupurilor marginalizate şi defavorizate, prin oferirea de educaţie antreprenorială 

şi credite pentru demararea sau extinderea unei afaceri, contribuind astfel la reducerea sărăciei  

 Promovarea principiilor etice în afaceri şi a conceptului de responsabilitate socială a 

companiilor.  

- Programul de orientare profesională pentru femei aflate în stare de dificultate (2005-

2006) - a ajutat 200 de femei aflate în dificultate să se cunoasca pe ele însele şi să ia cea mai 

potrivită decizie în ceea ce priveşte cariera lor profesională. În cadrul acestui program au fost 

evaluate abilităţile beneficiarelor, au fost îndrumate prin sesiuni de consiliere individuală şi 

au participat la cursuri în funcţie de abilităţile lor: 

 Curs de orientare profesională (scrierea unui CV profesional, scrisoare de intenţie, tehnici de 

intervievare, plan de dezvoltare personală, simularea unui interviu pentru un loc de munca)  

 Curs de initiere în afaceri (auto-evaluare, marketing, planificarea timpului, negociere, plan de 

afaceri, analiza riscurilor, analiza financiara, consiliere juridica, simularea unei afaceri)  

Ca rezultate menţionăm: 
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 198 de beneficiare de evaluare a abilităţilor şi comportamentului  

 193 de beneficiare de consiliere individuală  

 169 de participante la cursuri  

 72 de femei şi-au gasit un loc de muncă potrivit pregătirii si abilităţilor lor  

 28 de femei au început o mică afacere  

 37 şi-au continuat studiile (facultate, cursuri profesionale)  

- Implicare în acţiuni de promovare a economiei sociale în România prin participare la 

diverse conferinţe interne şi internaţionale - Integra România a fost întotdeauna un 

partener de dialog pentru organizaţiile din România şi din strainatate care sunt implicate în 

economia socială. Toate aceste proiecte contribuie la creşterea gradului de incluziune socială 

a persoanelor marginalizate sau defavorizate dintr-un motiv sau altul. 

- Implicare în acţiuni care susţin dezvoltarea comunitară - în faza de design de programe 

în acest domeniu, programe care contribuie la creşterea incluziunii sociale a grupurilor 

marginalizate şi defavorizate 

 

4.3 Marea Britanie – WEETU 

WEETU s-a înfiinţat în 1987 în Norwick Marea Britanie ca o agenţie de voluntariat, pornind de la un 

grup de iniţiativă a unor femei. În prezent este o organizaţie non-profit care are ca scop tocmai 

susţinerea femeilor în situaţii de risc. Urmăreşte să susţină femeile în a depăşi obstacolele pe care le 

întâmpină în a accesa formele tradionale financiar-bancare şi se asemenea în a trece din statul 

ocupaţional de inactiv în statutul de auto-ocupată pe cont prorpiu. 

WEETU lucrează împreuncă cu parteneri locali cheie pentru a furniza o gamă foarte largă de servicii: 

informaţii practice, orientare, consiliere, formare şi suport financiar. Prioritate o femeile aparţinând 

grupurilor dezavantajate, tocmai pentru a le susţine să-şi îmbunătăţească poziţia pe piaţa muncii şi să-

şi dezvolte proiecte şi activităţi generatoare de venituri. 
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Tocmai pentru că pe piaţa muncii femeiele sunt expuse multiplelor forme de şi tipuri de discriminare, 

auto-ocuparea este o cale sustenabilă şi de succes de a re-accesa piaţa muncii. 

Full Circle este un program gratis oferit femeilor din Norfolk şi Suffolk care doresc să devină auto-

ocupate sau să-şi dezvolte o afacere. Programul a demarat în 1998 şi a fost destinat femeilor care nu 

au acces la sursele tradiţionale de finanţare. Porneşte de la o abordare holistică asupra afacerii, 

urmărind nu numai aspectele tehnice legate de demararea şi dezvoltarea unei afaceri, ci şi la 

implicaţiile pe care afacerrea le are asupra familiei şi dezvoltării personale. Programul le-a furnizat 

femeilor formare, suport pe termen lung şi acces la finanţare.  

Formarea: Coştienţi de barierele mai ridicate pe care femeile antreprenor trebuie să le depăşească, 

clientele Full Circle au participat la un program de formare riguros şi destinat tocmai suportului în 

depăşirea acestor obstacole.  

Suportul pe termen lung: WEETU îşi susţine clientele chiar şi după ce acestea absolvă programul de 

formare, organizând grupuri de oameni de afaceri pentru a se întâlni regulat cu femeile aflate la 

debutul afacerilor lor şi a le oferi suport şi acces la cercurile de oameni de afaceri. 

Acces la finanţare: schemele de start-up oferă credite cu dobândă foarte scăzută fără a lua în 

considerare istoria de creditare a clientelor. Primul credit putea fi de maxim 1500 de lire, dacă acesta 

era rambursat comform graficului. 
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5. Studiu de caz - Aplicatie 
 

 

 

 

PLANUL DE AFACERI 
al PFA “Pop Ioana” 

întocmit în scopul obţinerii unei finantari  
(fonduri nerambursabile si alte surse de finantare) 

 

Antreprenor: Pop Ioana 
Adresa: 

satul Viisoara, Judeţul Bihor, 
tel. 0722XXXX 
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INTRODUCERE 

 

Subiectul il constituie o tanara somera  de 37 ani din satul Viisoara, Judeţul Bihor, proprietara 

a unuei suprafete de teren extravilan de 6 hectare, cu experienta de 5 ani intr-o societate agricola.  

Consultand  „Studiul de cercetare a tipurilor de instrumente financiare de credit si forme de 

finantare a intreprinderilor in economia sociala “ isi propune  infiintarea  unui PFA in localitatea 

natala , avand drept scop o cultura ecologica de catina. 

Etapele iniţierii afacerii au fost următoarele: 

 

Alegerea formei juridice a societăţii 

Alege obtiunea infiintarii unui PFA din urmatoarele considerente : 

PFA este recomandata celor care care au o afacere mica si care isi pot desfasura aceasta activitate in 

mod individual.  

Avantajele PFA sunt  legate de inregistrarea rapida, obligatiile fiscale mai reduse, evidentele contabile 

mai simple si costurile de administrare mai mici decat ale unei societati comerciale. 

Printre dezavantajele PFA se numara obligatiile nelimitate si faptul ca nu pot sa efectueze decat 

activitatea pentru care au fost autorizati. 

Procedura de inregistrare dureaza aproximativ 5 zile, iar taxele de inregistrare ajung între 200 şi 300 

lei. 
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Proceduri preliminare înfiinţării PFA 

 

In primul rand trebuie sa alegi un nume si sa faci o rezervare a acestuia la Registrul Comertului. Aici 

trebuie sa completezi o cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare nume, impreuna cu o copie 

dupa actul de identitate. 

Trebuie sa dovedesti ca ai un sediu profesional unde sa-ti desfasori activitatea. (Un document care 

atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional şi a punctelor de lucru, la alegerea 

solicitantului, care poate fi: extras de carte funciară în termen de valabilitate la depunere dar nu mai 

vechi de 30 de zile, în original, contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, 

certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre 

judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească 

definitivă de ieşire din indiviziune, proces-verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a 

imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la 

administraţia finanţelor publice pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice), contract 

de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract 

de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, în original, în termen de valabilitate, 

declaraţie de luare în spaţiu, în original, sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă. 

Extras de carte funciară  se obtine de la OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE 

IMOBILIARA  ) 

 

Procedura de înregistrare la Registrul Comerţului 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea 

funcţionării a persoanelor fizice autorizate: 

1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180); 

2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 
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3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea 

cu originalul); 

4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie 

legalizată sau copie certificată de parte); 

5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, 

prevăzut de 

Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); 

6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original); 

7.  Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către ORCT); 

8. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare 

prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei 

muncii (original - model 1 sau model 2, după caz). 

9. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.(aproximativ 200 lei)  

Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu 

mandat poştal, ordin de plată  

Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet 

(www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro)  
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 Autorizarea funcţionării PFA. 

La organul fiscal (Directia Generala a Finantelor Publice / Administratia financiara din raza 

teritoriala a sediului profesional), se depun urmatoarele documente: 

 - dosar cu sina (de obicei se solicita) 

 - Declaratie de inregistrare fiscala (formular 070), se depune in doua exemplare; 

- Declaratie de venit estimat (formular 220), se depune in doua exemplare  

 Baza legala: art. 81 din Codul Fiscal 

 - Cererea de optiune pentru sistemul real de impunere / norme de venit (nu exista formular 

tip) 

 Baza legala: art. 51 alin. (3) din Codul fiscal, pct. 58-60 din Normele Metodologice  

 - Copie dupa autorizatia de functionare obtinuta de la ORC; 

 -  Copie BI/CI 

 - Cerere de inregistrare Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul inventar  

 

 Inscriere în Registrul unic de identificare  APIA  

Pentru a obţine Codul Unic de Înregistrare, solicitantul trebuie să depună unul dintre 

următoarele documente:  

- Formularul de înscriere în RUI, care este prevăzut în Anexa nr.1*) la OMADR nr. 

22/2011; 

- Cererea unică de sprijin pe suprafaţă, care se constituie şi în cerere de înscriere în 

RUI; 
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- Cererea pentru aprobarea solicitantului, pentru programul de încurajare a consumului 

fructelor în şcoli şi pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în 

instituţiile şcolare, care se constituie şi în cerere de înscriere în RUI; 

- Cerere de finanţare pentru potenţialii beneficiari ai măsurilor din cadrul PNDR; 

- Notificarea privind selecţia solicitantului, care la data depunerii cererii de finanţare 

prin PNDR era persoana fizică şi care avea obligaţia autorizării conform prevederilor 

legale la data semnării Contractului de finanţare/Decizie de finanţare, însoţită de 

formularul prevăzut la anexa nr.3 din Ordinul 22/2011; 

- Cerere pentru solicitanţii ajutoarelor de stat, alţii decât cei prevăzuţi la lit.a) – c) de 

mai sus; 

- Solicitare de validare a datelor înregistrate, transmisă de celelalte instituţii către APIA 

(aceasta solicitare de validare va fi aprobată printr-o procedură comună APIA şi 

celelalte instituţii din subordinea MADR). 

 

DESCRIEREA AFACERII 

Scopul afacerii: desfasurarea unei activitati care fructifica competentele pe care le are in activitatii 

agricole si generarea unei surse de venit pentru gospodaria proprie. 

Strategia afacerii: în scopul înfăptuirii proiectului, Pfa-ul îşi propune obtinerea finantarii aplicand la  

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”  care se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii 

sectorului agricol şi silvic”  astfel incat în primii trei ani: 

- să utilizeze la maximum toate posibilităţile de cultivarea a celor 6 hectare detinute; 

- să atingă un venit din vanzari şi un profit net în mărime satisfăcătoare incepand cu anul al 

treilea de la plantare. 
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DESCRIEREA PRODUSELOR 

Catina (Hippophae rhamnoides) este este un miracol al naturii. Fructele contin multa vitamina 

C, dar si vitaminele A, B, E, F, P, K, saruri minerale, calciu, fosfor, magneziu, sodiu, hidrati de 

carbon si acizi organici, precum si ulei de exceptionala valoare terapeutica. Toate aceste fac din catina 

o adevarata farmacie a naturii, contribuind la vindecarea tuturor maladiilor, inclusiv al cancerului prin 

dublarea efectului medicamentelor folosite.  

Prin prelucarea fructelor in industria alimentara se obtin produse foarte apreciate cum ar fi 

suc, nectar, sirop, gem, jeleu, dulceturi, peltea, lichioruri, diverse bauturi alcoolice – nu sînt atît de 

bogate în vitamine precum fructul în sine .  

Prin prelucrari in laboratoarele farmaceutice din catina se obtin tratamente extraordinare 

pentru tratarea: depresiilor, bolii Parkinson, tumorilor, adenoamelor si leucemiei.Uleiul de catina este 

utilizat in tratamentul unor afectiuni precum: ulcerul gastric si duodenal, alergiile, diarea, urticaria, 

reumatismul, afectiunile neuroendocrinologice, circulatorii, hepatice. Are o actiune reconfortanta, 

chiar cu efecte usor narcotice. De asemenea se mai foloseste in alcoolism, anemii, astenie si stres. Cu 

catina se mai trateaza afectiunile oftalmologice, coronariene, hipertensiunea arteriala si gingivitele. 

Mugurii de catina au efect afrodisiac, stimulează apetitul sexual, combat infertilitatea atît la femei cît 

şi la bărbaţi, fiind considerate de către cei ştiutori o adevărată viagra naturală românească.  Produse 

din cătină au fost utilizate si în alimentaţia cosmonauţilor, datorită efectului energizant şi echilibrant 

dar şi de mărire a rezistenţei organismului la acţiunea radiaţiilor cosmice (miraculoasa planta este un 

produs natural recunoscut pentru activitatea de protecţie împotriva radiaţiilor solare sau de altă 

natură). 

Se utilizeaza si in geriatrie cu rezultate spectaculoase. Datorita vitaminelor A si E pe care le contine, 

uleiul obtinut din catina are proprietati terapeutice foarte puternice – produsul are efecte regenerante, 

de intinerire si este folosit in foarte multe boli, atat pentru prevenire, cat si pentru tratare.Catina este si 

un foarte bun antiinflamator si inhiba pofta de mancare in cazul unor tratamente ale obezitatii.Fructele 

de cătină conţin, în proporţie de 35%, acid palitoleic – un acid gras foarte important care se găseşte în 

compoziţia pielii, ajutând la întreţinerea celulelor şi la vindecarea leziunilor. Uleiul extras din seminţe 
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conţine 17% acid oleic, 34% acid omega 3 şi 31% omega 6. Bogatia de ingrediente bioactive, fiecare 

cu actiunea sa specifica, fac din uleiul de catina o materie prima cu multiple efecte benefice pentru 

industria cosmetica. 

 

AMPLASAREA INTREPRINDERII(CULTURII) 

Cultura se va face pe cele 6 hectare,  terenurile fiind însorite şi aerisite nefiind utilizate cu 3-4 ani 

înainte îngrăşăminte şi pesticide, astfel incat este ideala alegerea unei culturi ecologice de cătină. 

In sprijinul celor aratate se pot anexa lucrari de specialitate . documentatii si tehnologii agricole privin 

cultura de catina. 

 

MANAGEMENTUL SI PERSONALUL 

Structura organizatorică  

In cadrul PFA-lui va  activa maxim  3 persoane. 

PFA-ul va fi gestionat de antreprenor. Potrivit OUG 46/2011- se permite angajarea de catre PFA de personal salariat 

astfel, isi propune angajarea in prima etapa a maxim 2 angajati.  
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PUBLICITATEA ŞI PROMOVAREA  

Este ştiut faptul că, pentru a vinde un produs,  el trebuie  să devină  cunoscut publicului. In  acest scop 

se va face publicitate prin intermediul  unui site de prezentare, prin afise si prezentari la targurile de 

specialitate, bursele de marfuri etc. 

PROIECTII FINANCIARE 

In primul an de la plantatie, cheltuielile pentru un hectar sunt de 10200 de euro reprezentand pretul 

butasilor, circa 1700 de bucati la hectar. In fiecare an se mai cheltuiesc inca 200-300 de euro la hectar 

pentru a acoperi lucrarile de intretinere. Durata de viata a unei exploatatii este de pana la 20-25 de ani, 

cu o perioada de crestere pana in al zecelea an, dupa care urmeaza o perioada de descrestere pana la 

25 de ani. 

Din studii de specialitate rezulta o medie pe 6 ani de 17 tone/ha. Rezulta practic, ca amortizarea 

investitiei se va face in 5 ani.  

SURSE DE FINANTARE 

In urma studierii  GHIDUL SOLICITANTULUI „Instalarea tinerilor fermieri” MĂSURA 112  se 

constata ca  toate conditiile sunt indeplinite: 

- beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii 

în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau 

juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:  

- are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1;  

- este situată pe teritoriul ţării;  

- este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol  

- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Se completeaza  si se depune DOSARUL CERERII DE FINANŢARE 

Dosarul contine :  

- Cererea de Finanţare însoţită de Planul de afaceri şi titlul de proprietate al terenului,  
- Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate ,  
- Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice ,  
- Cazierul judiciar fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare, al solicitantului, 
 - Copia actului de identitate pentru solicitant şi al soţiei/ soţului , 
 - Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare,  
- Copie după diploma de studii documentele justificative anexate,  
- Document (carte de muncă sau adeverinţa de la locul de muncă) care atestă faptul că solicitantul a 
desfăşurat activităţi în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel puţin 12 luni, 
înaintea instalării sale pe cont propriu sau declarative pe proprie raspundere. 
Toate documentele sunt legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau 
înlocuirea acestora 
 

Dosarul Cererii de Finanţare se completează în două exemplare - original şi copie - şi documentele 

ataşate şi se depune la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al 

judeţului Bihor. 

Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile 

numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este 

numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu 

permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină 

va purta semnatura  solicitantului . 
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PLAN DE AFACERI 

(Model - cadru pentru instalarea tinerilor fermieri) 

 

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT 

 

 Denumirea/Numele solicitantului PFA – POP IOANA 
 Date de identificare ale acestuia  CNP xxxxxxxxxxxxx 
 Obiectul de activitate -   0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, 

nuciferilorsi a altor pomi fructiferi   
 Forma juridică a solicitantului -  Persoana Fizica Autorizata 
 Elaborator Plan de Afaceri – Pop Ioana  

ELABORAT DE: 

……............................................... 

Regim juridic............................... 

Date de identificare..................... 

(nume, prenume, semnături, 
ştampilă) 

Data intocmirii:.......... 
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II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE 

 Istoricul activităţii  
 Solicitantul, d-na  POP IOANA isi are domiciliul in mediul rural  sat Viisoara ,ocupandu-se 

in principal cu agricultura.  Aceasta detine o exploatatie agricola in suprafata de 6 ha. 
Teren agricol este  pretabil unei culturi de catina.  

Pana la data  aplicarii la masura 121 , aceasta a muncit tot in domeniul agricol, petrecandu-si 
mai mult de 50% din timpul de lucru in cadrul exploatatiei detinute de familie, in localitatea 
de domiciliu. 

Solicitantul are exploatatia agricola inscrisa in Registrul unic de identificare de la APIA. 
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 Bazele de producţie ale solicitantului 
Terenuri agricole (ha) în anul 0 

Nr 

Crt
. 

Localitate/ 

Judeţ 

Suprafaţa agricolă totală Din care: 

  în folosinţă 

(arendă/concesiu
ne) 

proprieta
te 

Arabi
l 

Păşu
ni 

Fâneţ
e 

Pom
i 

Vi
i 

Alte 
categor

ii 

1. Viisoara/Ju
d. Bihor 

6 ha x x      

2.          

.....          

TOTAL 6 ha        

 

Animale, păsări şi familii de albine în anul 0 

 

Nr 

Crt 

Detaliere  

Număr 

Supraf
aţa 

(mp) 

 

Capacita
te 

 

I. Clădiri pentru producţia vegetală    

1. Magazie cereale 1 50 mp  

2. Remiză utilaje    



  
 

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin: 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlul proiectului: „O intervenţie integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/53513 

  120

.....     

Total     

II. Clădiri pentru producţia zootehnică    

1. Grajduri    

2. Saivane    

3. Padocuri    

.....     

Total     

III. Alte clădiri (cu excepţia celor de locuit)    

1. Pensiune agroturistică    

.....     

Total     

IV. Maşini şi utilaje agricole    

1. Tractoare    

2. Combine    

3. Semănătoare    

....     

Total     

 

 

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURĂRII ŞI DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE 
PENTRU ATINGEREA ACESTORA 
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Obiectivele restructurarii exploatatiei agricole sunt in concordanta cu obiectivele masurii 112, 
vizand cresterea veniturilor exploatatie agricole, imbunatatirea si cresterea competitivitatii acesteia 
prin modernizare si imbunatatirea managementului acesteia. 

La momentul instalarii, in anul 0, exploatatia agricola al carei conducator este dna Pop Ioana  are 
drept scop cultivarea catinei pe toata suprafata de 6 ha. 

  Pentru a-i creste productivitatea, si implicit pentru a creste veniturile exploatatiei agricole, 
solicitantul trebuie sa investeasca sprijinul solicitat  si in achizitionarea de utilaje specifice.  

Dupa realiarea scopului propus isi propune diversificarea speciilor precum a a altor culturi in 
contextul in care doreste sa existe productivitate pe durata mai multor luni intr-un an calendaristic.  

Sprijinul acordat va fi utilizat in proportie de 75% in plantarea culturii ecologice de catina .  

Cultura aflata pe terenul solicitantului va avea durata de viata de 25 de ani. 

Astfel se realizeaza atat conformitatea cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea 
exploatatiei cat si indeplinirea criteriilor impuse de legislatia romana cu privire la culturi.  

Investitiile necesare pentru atingerea obiectivelor vizeaza: 

1. Infiintarea plantatiei ecologice de catina pe toata suprafata de 6 ha. 
2. Achizitionarea de utilaje specifice 
3. Dezvoltarea in viitor cu alte soiuri  
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Detalierea investiţiilor 
necesare pentru atingerea  

obiectivelor, inclusiv 
date tehnice, părţi 

desenate, 
anexate.Obiectul 

investiţiei 

 

Suprafaţa/Număr/Capacitate 

 

Valoare 

(lei) 

Date tehnice 

(după caz) 

Teren    

Plantaţii 6Ha   

Animale    

……    

…….    

Total x  x 

 

*se vor detalia  investiţii de minim 30%, exclusiv TVA, din valoarea sprijinului ; se vor specifica 
caracteristicile tehnice ale tractoarelor, combinelor de recoltat, maşinilor, utilaje, instalaţii, 
echipamentelor care  trebuie sa fie cuprinse într-o plajă de valori ce trebuie respectaţă pentru tranşa a 
2-a de plată.  
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IV. SCHIMBĂRI DE MANAGEMENT ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SOLICITATĂ 

Exploatatia agricola care a fost preluata de catre solicitant nu a fost in mod eficient condusa 
pana in prezent, dovada fiind starea in care aceasta se afla si lipsa interventiilor in scopul intretinerii 
sau intinerii acesteia. Managementul exploatatiei agricole va fi asigurat in viitor de catre conducatorul 
exploatatiei, d-na Pop Elena .         Conceptia manageriala a omului de afaceri din agricultura sta la 
baza planului sau de actiune care presupune, intre altele, elaborarea solutiilor economice, tehnice si 
strategice optime, identificarea competentelor care exista in colectivul pe care-l conduce, stabilirea 
responsabilitatilor subalternilor, motivarea actiunii lor si, nu in ultimul rand, controlul actiunilor 
intreprinse pe responsabilitati si etape. Infiintarea prezentei exploatatii agricole presupune atragerea 
de forta de munca sezoniera, in special pe durata infiintarii culturilor de pomi si arbusti si a recoltarii 
fructelor. 

Instretinerea si managementul unei livezi de fructe vizeaza valorificarea cu succes a fructelor.  

Pentru o a obtine o productie mare la hectar, solicitantul trebuie sa tina cont de anumite aspecte 
manageriale referitoare la: 

- plantatul catinei si taierile de toamna 
- pregatirea plantei pentru perioada rece 
- tratamentele pentru combaterea agentilor patogeni si a daunatorilor recoltarea 
- depozitarea si manipularea fructelor  

Solicitantul se angajeaza ca in primii 3 ani de la primirea sprijinului sa urmeze un curs de formare 
profesionala finantat 

prin Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”. – managementul 
exploatatiei agricole. 
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V. TIPUL ŞI CANTITATEA  PRODUSELOR  OBŢINUTE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ RESTRUCTURARE, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE  DE PIAŢĂ 

Pentru a pune în evidenţă tipul şi cantitatea produselor obţinute în cadrul exploataţiei agricole, se pot folosi tabelele următoare  cu prezentarea pieţei de desfacere: 

1. Pentru exploataţiile agricole vegetale 

 Planul de cultură catina    
Denumire 

cultură 
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

 
Suprafaţă* 

(ha) 

Producţie 

(tone)** 

Suprafaţă 

(ha) 

Producţie 

(tone) 

Suprafaţă 

(ha) 

Producţie 

(tone) 

Suprafaţă 

(ha) 

Producţie 

(tone) 

Suprafaţă 

(ha) 

Producţie 

(tone) 

Suprafaţă 

(ha) 

Producţie 

(tone) 

catina 6 0 6 0 6 0 6 18 6 30 6 60 

….             

TOTAL 6 0 6 0 6 0 6 18 6 30 6 60 

* În funcţie de sesiunea de depunere anul 0 reprezintă anul anterior şi respectiv anul curent în care se depune proiectul. În anul 0 vor fi prezentate suprafeţele 
cultivate, urmând ca în perioada anilor 1-5 să fie prezentate suprafeţele de cultură previzionate. 
**Se va menţiona producţia totală obţinută pentru fiecare cultură.  
Productia de fructe va avea o  crestere graduala, din anul  pana in anul 10-15, urmand o descrestere  la maturitate pana la 20-25 ani . 
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VI. CALCULUL UNITĂŢII DE DIMENSIUNE ECONOMICĂ (UDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă 
dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute 
standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de 
dimensiune economică este de 1.200 Euro. 

 Se va calcula totalul UDE din producţia vegetală şi/sau zootehnică pentru anul 0 şi respectiv 
pentru anul ţintă, conform secţiunii specifice din Cererea de finanţare „Stabilirea 
dimensiunii economice a fermei”. 

 Dimensiune Economică a exploataţiei în anul ţintă trebuie să fie de peste 10 UDE şi mai 
mare cu 4 UDE faţă de anul 0. 

 

Pornind de la  calcularea dimensiunii economice a exploatatiilor agricole se calculeaza valoarea 
sprijinului in lei. 

Total   UDE  : N (N reprezinta numarul de UDE,fara zecimale, fara rotunjire) 

 

 

6 UDE 

 

12.000Euro 

 

12 - 6 

 

( 12 – 6 ) X 4.000Euro 

 

TOTAL 

 

V = 12.000 + ( 12-6 ) X 4.000Euro 

 

 

Activitate 

Unitatea de 
dimensiune 
economică a 

fermei în anul 0 

Unitatea de 
dimensiune 
economică a 

fermei în anul 
ţintă 

Plantatie catina 6 USD 12 USA 

   

TOTAL 6 12 
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Daca: V >40.000Euro  -valoarea sprijinun este maxim 40.000.Euro 

           V<=40.000Euro  -valoarea sprijin este V(valoarea calculata). 

 

V = ....36000 EURO................ 

 

Toate costurile vor fi exprimate în lei. 
1 Euro = …4.3……..lei  

Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu  la data elaborării 

planului de afaceri  publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html. 

 

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA  MEDIU 

  Investitia propusa respecta conditiile referitoare la protectia mediului, solicitantul adoptand un 
sistem care se bazeaza pe imbunatatirea acestor conditii. Domnul X va respecta legislatia in vigoare 
referitoare la protectia impotriva poluarii mediului in exploatatiile agricole, precum si ghidul de bune 
practici agricole. 

Masurile care urmeaza a fi luate in aceasta privinta vizeaza componentele agroecosistemului 
pomicol – sol, aer, apa. 

Întreţinerea şi lucrarea solului, are următoarele obiective: asigurarea umidităţii, reducerea sau 
prevenirea eroziunii solului, combaterea buruienilor, sporirea sau menţinerea materiei organice din 
sol, aprovizionarea cu substanţe nutritive, afânarea solului pentru realizarea unei bune circulaţii a 
aerului şi apei, precum şi a activităţii microflorei. Selectarea sistemului de fertilizare este important in 
prevenirea poluarii solului si a apelor freatice. Solicitantul va opta initial pentru un sistem de 
fertilizare combinat, organico-mineral-chimic. In masura in care posibilitatile ii vor permite, 
elementele chimice vor  reprezenta proportia cea ma redusa inclusa in agentii de fertilizare. In timp, se 
va realiza conversia completa catre un sistem de fertilizare bacat in totalitate pe fertilizatori organici si 
minerali. 

VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI 

Managemtul riscului unei exploatatii agricole este cu siguranta unul dintre elementele definitorii 
pentru a asigura viabilitatea investitiei si cresterea veniturilor. In primul rand, conducatorul 
exploatatiei trebuie sa anticipeze care pot fi riscurile de productie. 
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In cazul de fata riscurile pot fi reprezentate de: 

• influenţei factorilor climatici asupra proceselor de creştere şi fructificare ale pomilor. Impactul 
schimbărilor  

climatice asupra siguranţei, cantităţii şi calităţii recoltei de fructe; 

• contaminare si imbolnavire (factori patogeni, bacterii etc.); 

• procurarea unui material saditor de proasta calitate; 

• riscul unei polenizari slabe, etc. 

Pentru a reduce aceste riscuri in cea mai mare masura posibila, solicitantul va avea in vedere 
respectarea unor principii 

de baza referitoare la factorii principali care influenteaza o buna productie de fructe intr-o plantatie: 

Lumina joaca un rol important in cresterea si rodirea culturii. In conditii de lumina suficienta, fructele 
sunt mari, bine colorate, 

bogate in zaharuri si vitamine. Putem influenta iluminarea plantatiei prin alegerea locului cu expozitie 
buna, prin distante de 

plantare corespunzatoare si prin rarirea coroanelor. 

Caldura si apa sunt alti factori de mediu cu mare importanta. Datorita pozitiei alese pentru plantatie si 
aceste conditii sunt indeplinite. 

IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE ŞI ETAPE 

 

Obiectivul Perioada propusa Observaţii 

Plantarea a 1,9 ha teren aflat in 

folosinta solicitantului cu arbust 
de 

catina 

An 1- An 3 1.Obtinerea autorizatiei de 
plantare 

2.Procurarea materialului 
saditor necesar  pentru cele 6 ha 
teren (progresiv in decursul 
celor 3 ani) 
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 3.Pregatirea terenului si 
efectuarea lucrarilor de 
parcelare si plantare 

4.Intretinerea plantatiei de 
catina 

 

 

X. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA 
NIVEL DE EXPLOATARE 

 

Indicatori An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Venituri       

Sectorul vegetal          0 0 0 18t *1.5 30t *1.5 60t *1.5 

Sectorul zootehnic            

TOTAL VENITURI   0 0 0 116100 193500 387000 

Cheltuieli       

Sectorul vegetal          30000 20000 10000 10000 10000 10000 

Sectorul zootehnic            

TOTAL 
CHELTUIELI   

30000 20000 10000 10000 10000 10000 

REZULTAT 
BRUT 

   106000 183000 377000 

 

Anexat prezentam cererea de finantare -  ANEXA_1_-
_CEREREA_DE_FINANTARE_pentru_Masura_112_(V6.8)_-_noiembrie_2011
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