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Programul Start–up Nation 
 

 
Programul Start–up Nation este o schemă de ajutor de minimis care acorda ajutor 

nerambursabil in suma maxima de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului, unui numar 
maxim estimat de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii. Prima conditie pentru a beneficia de 
Program este ca firma sa fie infiintata dupa data de 30 ianuarie 2017. 
 
 
OBS: Actionarii/administratorii altor societati nu pot aplica cu o firma noua care activeaza pe un 
cod CAEN pe care au mai desfasurat activitate economica in trecut. 
 
 
Beneficiari eligibili 
Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi 
mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele 
criterii de eligibilitate: 
a) sunt societati comerciale, cooperative sau SRL-D  
b) sunt IMM (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 
milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei); 
c)  sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice; 
d)  au capital social integral privat; 
e)  asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program 
decât cu o singură societate;  
f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi 
desfăşoară activitatea pe teritoriul României; 
g)  codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la 
momentul plății primei cereri de rambursare/plată. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod 
CAEN; 
h)  sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 
10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017; 
i)   nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi 
pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa 
Programul; 
j)  nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare 
consecutive pentru o întreprindere unică;  
k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere 
operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;  
l) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis  
m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat 
într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate 
autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până 
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la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată 
înseamnă cod CAEN autorizat.  
n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină 
locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;  
 
 
Cheltuieli eligibile: 
a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: 
unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme 
portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc 
mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; 
b) Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi 
comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza 
unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / 
prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, 
la momentul achiziției; Nu sunt eligibile cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici 
achiziția/amenajarea terenului aferent acestor spatii.  
c) (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, 
kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și 
semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, 
ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație 
specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în 
contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de 
mărfuri.  
      (2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este 
limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate. 
      (3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru 
toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul 
de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36.000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar. 
      (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă 
pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de 
mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea 
de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie 
clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de 
ajutoare de minimis; 
d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi 
materiale; 
e) Achiziţionarea de echipamente (fara instalatii) specifice în scopul obţinerii unei economii de 
energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea 
activităţilor pentru care a solicitat finanţare; 
f) Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fara instalatii) aferente spaţiului 
de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii; 
g) Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și 
cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări 
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servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile 
se decontează până la nivelul maxim de 4162 lei brut/salariat/luna  la care se adaugă contribuția 
aferentă angajatorului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare 
pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente perioadei de după momentul semnării 
acordului de finanțare, pentru perioada de implementare. Nivelul de salarizare pentru locurile de 
muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin cererile de rambursare/plată, trebuie 
menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea 
implementării proiectului; 
h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității. Promovarea activităţii 
solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online  site-ului si cheltuieli înregistrare 
domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie 
funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de 
monitorizare, în valoare eligibilă de maxim  8.000 lei;  
i) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;  
j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară 
membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare 
eligibilă de maxim 3.000 lei; 
k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA 
conform Codului Fiscal;   
l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul 
prezentului program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei; 
Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de 
servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de 
consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de 
consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una 
dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.  
m) Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe 
și  software pentru comerţul on-line.  
n) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de 
beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru 
solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.  
Obs. 
- lit. a) în categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, 
fitness, x-body și de forță, drone, telefoane mobile și tablete.   
Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează. 
- lit. b) în categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele 
presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR. 
- lit. h) pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă realizarea de pagini web și promovarea online a 
paginii web pe alte site-uri. 
- lit. m) pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii 
(software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe.  Software pentru 
comerţul on-line este cheltuială eligibilă numai pentru societățile care aplică la program pe codul 
CAEN de comerț online. 
 Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, 
servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, 

mailto:office@long-way.eu


 

 

S.C. Long Way S.R.L. 
 
RO22381860, J12/3926/2007 
Banca Transilvania Cluj-Napoca 
RO18BTRLRONCRT0310762501 

 
 
Strada Petofi Sandor, Nr. 13,  
Etaj 2, Biroul nr. 5 
Cluj-Napoca, România 

 
 
T/F: +40-364-40.40.44 
E: office@long-way.eu 
W: www.long-way.eu 

 

Consultanță  
Fonduri Europene 
 
Management  
De Proiect 

video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și 
psihologică. 
 
 
Precizari cu privire la cheltuielile efectuate: 
- valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care 
TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea 
totală fără TVA; 

Plata se face în maxim 3 tranşe pentru toate activităţile certificate, astfel: 
a) pentru mecanismul decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a 
acestora;  
b) pentru mecanismul decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile ; 
 

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării 
necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile 
efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul 
activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la 
momentul plății primei cereri de plată sau rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum 
sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN 
Rev 2”. 
 
 
Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:  
• producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe 
aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope; 
• producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, activităţi de 
investigare şi protectie, precum şi: 
a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 
: 
- 031 - Pescuitul 
- 032 - Acvacultura 
b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole  
c) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer: 
- 051 - Extracţia cărbunelui superior 
- 052 - Extracţia cărbunelui inferior 
- 061 -  Extracţia petrolului brut 
- 062 -  Extracţia gazelor naturale 
- 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 
- 0892 – Extracţia turbei 
- 091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 
- 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 
d) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor 
economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul 
terţilor sau  contra cost.  
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Va prezentam grila de punctaj de anul trecut, intrucat pentru anul 2018, aceasta inca nu a 

fost publicata! 
 

 
Nr. crt. Criterii  

Domeniul de activitate  

 1 Productie si Programare IT (CAEN 6201) 40 

A 2 Industrii creative  35 

3 Servicii 30 

4 Comert si alte activitati 25 

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

intreprinderii 

B 5 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca permanent (cu 

norma intreaga) creat in plus fata de 1 obligatoriu 

20 

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca din categoria persoane 

defavorizate1/absolventi / somer dupa anul 2012 

C 
6 

Cel putin 2 locuri de munca ocupate de persoane 

defavorizate*/absolventi/ somer dupa anul 2012 

25 

7 
Cel putin 1 loc de munca ocupat de persoana 

defavorizata*/absolvent/somer dupa anul 2012 

20 

Criterii aferente investitiei 

D  8 Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii 

activitatii in pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea 

planului de afaceri 

10 

E 9 Caracter inovativ al investitiei 5 

 

                                                 
1 definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014 
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