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Programul pentru 
mestesuguri si artizanat  
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Programul COMERT si 
SERVICII 
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MICROINDUSTRIALIZARE 

Programul FEMEIA 
MANAGER 
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TIMM 2017 



 

Programul se adreseaza IMM-urilor , PFA-urilor si II –urilor care au ca asociat unic 
sau actionar majoritar o femeie. 

Participare gratuita la conferinte regionale 

si internationale, wokshop-uri 



 
 
Programul urm#re$te: 
!!îmbun!t!"irea performan"elor economice ale întreprinderilor existente conduse 

de femei, prin accesarea surselor de finan"are de la bugetul de stat; 
!!stimularea auto-angaj!rii #i cre#terea num!rului de femei întreprinz!tor în 

cadrul comunit!"ilor de afaceri; 
!!dezvoltarea capacit!"ii #i a spiritului antreprenorial în rândul femeilor; 
!!cre#terea num!rului de noi locuri de munc! create în cadrul structurilor 

economice private conduse de femei #i a beneficiilor aduse economiei 
na"ionale. 

"!Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: 
microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desf!#oar! activit!"i 
economice în mod independent, întreprinderile individuale, dup! caz care au 
minim 6 luni de la inregistrarea la ORC la data deschiderii aplicatiei online si cel 
putin unul dintre asociati este femeie si detine cel putin 50% din partile sociale 
ale societatii aplicante; 
"!Se asigura participarea gratuita la conferinte regionale si internationale, 
workshopuri pentru alicantele selectate in urma inscrierii in program; 



 

Programul se adreseaza IMM-urilor  cu minim 2 ani activitate pe firma iar Cod 
CAEN  pe care se acceseaza Programul sa fie autorizat cu minim 3 luni inainte de 

depunerea Proiectului. 

ALOCATIE FINANCIARA IN 

VALOARE DE 250000 LEI -  90 % 

NERAMBURSABILA 



 
 
Programul urm!re"te: 
    - înt!rirea capacit!#ii agentilor economici de promovare a produselor "i serviciilor de 
pia#!; 
    - dezvoltarea "i modernizarea activit!#ii comercian#ilor "i prestatorilor de servicii de 
pia#!. 
"!Cheltuielile efectuate de c!tre operatorul economic trebuie s! fie în leg!tur! direct! 
cu activit!"ile codului CAEN men"ionate în “Clasificarea activit!"ilor din economia 
na"ional!- CAEN Revizuit 2-„ autorizate  pentru care se solicit! finan"are. 
"!În cazul activelor achizi"ionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dac! acestea 
sunt noi #i puse în func"iune cu respectarea reglement!rilor tehnice aplicabile la 
momentul efectu!rii vizitei de certificare a cheltuielilor. 
"!Beneficiarii sunt obliga"i s! asigure în favoarea Oficiilor Teritorale pentru 
Întreprinderi Mici #i Mijlocii #i Coopera"ie (denumite în continuare OTIMMC) bunurile 
achizi"ionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioad! de 4 ani #i s! 
cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigur!rii c!tre OTIMMC.  



3. Programul na!ional multianual de 
microindustrializare -2016 

 
 

ALOCATIE FINANCIARA IN VALOARE DE 
450.000 LEI -  90 % NERAMBURSABILA 

 
 

Programul se adreseaza IMM-urilor  cu minim doua exerci!ii financiare încheiate la 
data deschiderii aplica!iei electronice de înscriere a planului de afaceri. 
 

 

 
 

3. Programul na



•! Pot beneficia de prevederile Programului societ!#ile : 

•! - sunt IMM-uri,  înregistrate la Oficiul Registrului Comer%ului $i î$i 
desf#$oar# activitatea pe teritoriul României; 

•! -  codul CAEN pentru care solicit# finan%are este eligibil în cadrul 
Programului $i autorizat a fi desf#$urat la momentul decontului 

•! - au cel pu%in 2 exerci%ii financiare încheiate la data deschiderii aplica%iei 
electronice de înscriere a planului de afaceri;  

•! - nu au datorii la bugetul general consolidat $i la bugetele locale, atât 
pentru sediul social, cât $i pentru toate punctele de lucru; Solicitan%ii care 
au datorii e$alonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul; 

•! - reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioad# de 3 ani începând 
cu anul urm#tor primirii aloca%iei financiare nerambursabile; 

•! -angajeaz# pân# la depunerea decontului minim 2 salaria%i pe perioad# 
nedeterminat# $i program normal de 8 ore pe zi.  

 

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finan!are "i 
completarea planului de afaceri în vederea ob!inerii finan!#rii se fac on-line  

pe site-ul www.aippimm.ro 



 
Programul se adreseaza IMM-urilor, inclusiv societ!"ilor cooperative me#te#ug!re#ti mixte, 
persoanelor fizice autorizate care desf!#oar! activit!"i economice în mod independent, 
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale precum #i asocia"iilor profesionale sau 
funda"iilor care au ca scop promovarea me!te!ugurilor !i a meseriilor ce presupun un 
num!r mare de opera"ii executate manual, a produselor #i serviciilor cu specific tradi"ional, 
inclusiv din domeniul artei populare #i artizanatului 



ü  Programul urmăreşte prin organizarea unui Targ National  pentru Artizanat şi 
Meşteşuguri 2017, pe o perioada de e 3 zile susţinerea micilor meşteşugari în 
promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a 
tradiţiilor autohtone. 

ü  Tipurile de ajutor financiar: 

v  Se asigura participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma 
înscrierii online în program.  

v  Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele 
acestora (dacă este cazul), cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada 
desfăşurării evenimentului, etc. doar pentru participarea la Târg.  

v  Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea 
necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de 
transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru 
transport, cumulat, nu va depaşi 2000 lei. În limita sumei de 2000 lei 
beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită 
depăşeşte 2000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar.  

v  Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazarii pentru beneficiari in cuatum de maxim 
1600 lei/beneficiar pentru patru nopti de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/
noapte/persoana. 



 
 
EMPRETEC este un program integrat de preg!tire, care ofer! întreprinz!torilor instruire #i 
asisten"! tehnic!, precum #i un cadru institu"ional pentru dezvoltarea capacit!"ilor 
antreprenoriale #i cre#terea competitivit!"ii pe pia"a local! #i interna"ional! a întreprinderilor 
mici #i mijlocii. 

Grupul "int! al programului include antreprenori existen"i sau poten"iali precum #i top 
manageri, inclusiv speciali#ti din organiza"ii publice sau private presupu#i a se comporta de o 
manier! antreprenorial! sau managerial!.  

 

CURSURI DE DEZVOLTARE 
ANTREPRENORIALA  



 

Workshop-ul se bazeaza pe o abordare comportamentala a antreprenoriatului. 
Studiile intreprinse indica existenta unei serii de zece competente antreprenoriale 
de baza reprezentate de treizeci de comportamente asociate antreprenorilor de 
succes. Programul Empretec isi propune sa identifice si sa intareasca aceste 
comportamente de succes atat prin autoevaluare si schimbare la nivel de individ 
cat si prin activitati de afaceri simulate.  
 
Metoda de lucru folosita in cadrul atelierelor de lucru este puternic interactiva si 
orientata catre invatarea prin experimentare.  Se utilizeaz! exerci"ii structurate, 
jocuri de rol, simulari, studii de caz, instrumente de evaluare, menite sa provoace 
participantul sa se orienteze spre aspecte precum abilitatea si dorinta sa de a se 
imbunatati continuu din punctul de vedere al calitatii, al eficientei, al cresterii si al 
profitabilitatii. Odata ce participantul devine constient de nevoia  de imbunatatire 
continua , el ajunge sa o foloseasca in orice aspect al afacerii sale. Drept urmare, 
la final de atelier, absolventii de succes ai programului au o viziune clara a ceea 
ce vor sa faca in afacerile lor pe termen scurt si lung.  



6.Programului pentru organizarea Târgului 
Întreprinderilor Mici "i Mijlocii - TIMM 2017 

Programul urm#re"te: 

- dezvoltarea contactelor de afaceri "i stabilirea unor leg#turi parteneriale între IMM, 
b#nci, fonduri de garantare "i IMM din Uniunea European#; 

-!dezvoltarea capacit#!ii "i a spiritului antreprenorial prin organizarea de ateliere de 
lucru în cadrul evenimentului cu exper!i de la Comisia European#; 

-!Programul este parte integrant# a S#pt#mânii Europene a IMM-urilor 2016. 
S#pt#mâna European# a IMM-urilor  este o campanie de promovare a 
antreprenoriatului în Europa "i de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care 
pot beneficia la nivel european, na!ional "i local. Acest eveniment pune la dispozi!ia 
IMM-urilor o gam# larg# de informa!ii, sfaturi, ajutor "i idei în scopul dezvolt#rii 
activit#!ilor acestora. S#pt#mâna European# a IMM-urilor  încurajeaz# "i ajut# IMM-
urile s#-"i ating# poten!ialul maxim, fiind una din m#surile luate pentru implementarea 
legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politic#-cadru 
exhaustiv# pentru IMM-uri din UE "i statele sale membre. 

•! Programul const# în organizarea  celei de-a VIII-a edi!ii na!ionale a Târgului 
Întreprinderilor Mici "i Mijlocii - TIMM 2017, in regiunile de deZvoltare ale Romaniei 
pe o period# de minim 3 zile.  
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OTIMMC PLOIESTI 
STR. TREI IERARHI, NR. 9-11, ET. 2, 
 JUD. PRAHOVA, COD 100010 
TEL./FAX: 0244522085, 0244544054 
OFICIUPLOIESTI@IMM.GOV.RO 
 
                           VA MULTUMESC ! 

 

www.imm.gov.ro                     www.aippimm.ro 




