
 

INFORMATII ACCESARE FONDURI: 

-programul START UP unde pot participa firme infiintate dupa data de 
01.01.2020 si pot primi intre 100.000 lei si 200.000 de lei  cu o cofinantare de 
15%  si crearea a 1-2 locuri de munca ,codurile CAEN  prioritare sunt cele din 
tabelele anexate –vor fi peste 2500 de locuri   si se va inscribe pe o perioada 
de 30 de zile  

-programul comert servicii , in general codurile care incep cu cifra 4 , 
unde a se acorda 60.000 de euro nerambursabili , cu o cofinantare de minim 
25%(pentru punctaj) si se pot cumpara echipamente/utilaje , panouri solare, 
mijloace de transport , tehnica de calcul –aici trebuie analizat bilantul contabil 
pe anul 2021 si certificatul constatator  -sunt numai 150-200 de locuri si 
trebuie obtinut punctajul maxim  

-programul  microindustrializare  , in general codurile care incep cu 1, 
2,3 , unde se acorda pentru productie   100.000 de euro nerambursabili , 
cofinantare 25%  dar si aici sunt doar 150-200 de locuri si trebuie analizate 
bilanturile contabile pe anul 2021 si certificatul constatator , in scopul obtinerii 
punctajului maxim 

-femeia antreprenor , este similar cu START UP unde pot participa firme 
infiintate dupa data de 01.01.2020 si pot primi intre 100.000 lei si 200.000 de 
lei  cu o cofinantare de 15%  si crearea a 1-2 locuri de munca ,codurile 
CAEN  prioritare sunt cele din tabelele anexate –vor fi peste 2500 de 
locuri   si se va inscribe pe o perioada de 30 de zile 

-programul START UP  DIASPORA  unde pot participa firme infiintate 
dupa data de 01.01.2020 si pot primi intre 100.000 lei si 200.000 de lei  cu o 
cofinantare de 15%  si crearea a 1-2 locuri de munca ,codurile 
CAEN  prioritare sunt cele din tabelele anexate –vor fi peste 2500 de 
locuri   si se va inscribe pe o perioada de 30 de zile si atentie solicitantul sa 
dovedeasca cu documente ca a lucrat in afara tarii timp de minim 12 luni  

-programul fosta masura 3 (POC 4.1.1) care are doua componente  

-una pentru ajutor de minims cuprins intre 50.000 si 200.000 de euro  , dar nu 
mai mult  de 5 ori cifra de afaceri  din anul 2019  si in care intra activitatile 
invatamant (clasa P),sanatate (clasa S) clasa R si alte servicii  clasa S –aici 
intra si CMI (cabinet medical) , cofinantare  CMI si microintreprinderi 5%, 
cofinantare intreprinderi mici 10% si   intreprinderi mijlocii  14% 

-una  pentru investitii  necesare retehnologizarii sub forma de ajutor de stat 
cuprins intre 50.000 -500.000 de euro  pentru domeniile industrie 
prelucratoare (clasa C),  constructii (clasa F), reparatii autovehicole (clasa G), 



transport (clasa H) hoteluri si restaurant(clasaI), dar nu mai mult de 5 ori cifra 
de afaceri  

-in general trebuie ca firma sa fi avut profit operational in anul 2019, sa fie 
infiintata inainte de 31.12.2018, sa nu fie intreprindere in dificultate  

La acest program s-au introdus niste criterii de punctare  pe baza  profitului 
operational din anii 2019 si 2020, foarte greu de indeplinit , de aceea este 
nevoie analiza declaratiei de venit sau bilantului contabil 

-programul  

-programul fosta masura 3 (POC 4.1.1  bis ) doar pentru investitii in 
retehnologizare , aceleasi conditii de eligibilitate , au 
dreptul  microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii  cu procentul de 
cofinantare de 25% pentru intreprinderile micro si mici si de 35%  pentru 
intrepribderile mijlocii  

Valoarea nerambursabila este cuprinsa intre 50.000 si 500.000 de 
euro ,dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri din anul 2019  

Codurile eligibile sunt cele care incep cu 10.11,22,23,25,27,28,41, 
42,43  in general industria alimentară, panificație, patiserie, construcții, fabricare de 
materiale de construcții, echipamente etc  

-programul de eficenta energetica pentru  IMM 

  

                        a) Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a 
consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția 
clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de 
producție/servicii ale întreprinderilor, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, 
învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe. De 
asemenea sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și 
achiziții de echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de 
energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la 
clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. 
Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la finanțare;  

                        b) Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru 
obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate 
consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în 
capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din 
Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare. În categoria capacităților de producție a energiei din surse 
regenerabile se încadrează: panourile solare/fotovoltaice, utilizarea apei 
geotermale, utilizarea energiei eoliene și alte surse de energie regenerabile (cu 



excepția biomasei), definite conform art. 2, din Legea nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, cu modificările și completările ulterioare;  

                        Valoarea grantului este cuprinsa intre 50.000. si 500.000 de euro  cu o 
cofinantare  de 20-25%  

                          

-programul pentru cabinete medicale  

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 
I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de 
cabinete de asistență medicală primară –Apel 
nelansat – NOU! 

Finanțator: 

Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12, Investiția I 

Obiectivul programului: 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență 
medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și 
monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din 
urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele 
defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz). Dotarea va 
cuprinde (fără a fi considerată lista exhaustivă): aparatură de laborator de tip ”point of 
care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și 
instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu 
scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice. 

Beneficiari eligibili: 

Orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență 
medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 
Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești 

Activități eligibile: 

„Componenta echipamente” 



Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării 
echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 – Listă echipamente/dotări pentru 
cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea 
echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare 
solicitat. Notă: în cadrul acestei componente, beneficiarul nu va primi o alocare 
financiară sub formă de grant de investiții ci echipamentele/dotările fizice ca urmare a 
achiziției centralizată realizată de Ministerul Sănătății și livrate în conformitate cu 
solicitarea beneficiarului. 

„Componenta Renovare” 

Sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică obținerea unei autorizații de 
construcție. În conformitate cu art. 11, alin. 1 din Legea 50/1991 cu modificările și 
completările ulterioare categoriile de lucrări pentru care nu este necesară eliberarea 
unei autorizații de construcție sunt (fără a fi considerată listă exhaustivă): 

• Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje 
interioare, precum și pardoseli interioare; 

• Instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare de apă, 
electricitate, termice, canalizare și sanitare; 

• Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte 
finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul inițial sa; 

• Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice în interior 
și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se schimbă aspectul, 
culoarea sau golul acestora; 

• Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori respectiv lucrări de 
hidroizolație atunci când nu se schimbă forma acestora; 

• Energie Regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a 
apei calde menajere respectiv de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile/eficiente energetic. Componenta de renovare este recomandat să 
conțină lucrări cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii 
eficienței energetice. 

Valoarea grantului: 

Variabilă 

Contribuția beneficiarului: 

0% 

Termen limită: 

Data lansării apelului: 01 iulie 2022 

Pentru mai multe informatii: Balici Mihai 

Tel 0744384321 



 

Email macroconsult_office@yahoo.cm  


