
SERVICII DE CONSULTANTA 

FINANCIARA

Schema de ajutor de minimis
START-UP NATION 2018



START-UP NATION 2018

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii,
înființate de către persoane fizice, după intrarea în
vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017,
respectiv după data de 30 ianuarie 2017.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

VALOAREA ȘI INTENSITATEA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL



TIPURI DE ACTIUNI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE

 Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul
tip PC, sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii,
sisteme audio-video

 Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru
prestări servicii şi comerţ

 Mijloace de transport
 Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de

protecţie a valorilor umane şi materiale;
 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;

 Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fara 
instalatii)

 Salariile, utilități, chirii
 Realizare pagină web
 Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , 

etichetare ecologică
 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale
 Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții 

neplătitori de TVA conform Codului Fiscal
 Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii 

finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea 
proiectului

 Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită 
finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line

 Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru 
creditele contractate de beneficiari (pentru solicitanții care 
utilizează credit pentru implementarea proiectului)



 societățile trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului
Comerţului după data de 30 ianuarie 2017, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

 societățile trebuie să fie înființate 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 la deschiderea
sesiunii de înscriere.

 Societatea trebuie să aibă sediul social/punct de lucru, să
desfăşoare activitate autorizată pe teritoriul României și să aibă
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.

 Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica
în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

 Societatea nu trebuie să aibă datorii la bugetul general consolidat
şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate
punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare.

 Pentru a participa la program, societățile trebuie 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.

CRITERII DE ELIGIBILITATE



GRILA DE PUNCTAJ

Nr. crt. Criterii Punctaj

Domeniul de activitate

A 1 Producţie 30

2 Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014* 30

3 Comerţ şi alte activităţi 10

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul 

întreprinderii

B 1
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată,

cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)
10

2
Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul

2012/şomer
5

Densitate IMM 

C 1
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel

județean/ 100 locuitori < 4
20

2
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel

județean/ 100 locuitori >= 4
5

Criterii aferente investiţiei

D 1
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în

pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri
10

2
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în

pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri
5

Criterii aferente asociaților/ acționarilor

E 1

Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de

administrator sau asociat unic într-o societate comrcială care a fost în declarată

în insolvență sau faliment

25

TOTAL 100



SERVICII OFERITE DE ZAGO DEVELOPMENT:

ANALIZE MENTINERE INVESTITIE

RAPOARTE DE DURABILITATE URMARIRE ATINGERE INDICATORI

IMPLEMENTARE

PROIECT

CERERI DE 
RAMBURSARE

CERERI DE PLATA
RAPOARTE DE 

PROGRES

PROCEDURI DE 
ACHIZITII

PUBLICE/PRIVATE

ELABORARE PROIECT

CERERE DE 
FINANTARE

PLAN DE 
AFACERI

DECLARATII ANEXE
STUDIU DE 
FEZABILITA

TE

ANALIZE 
COST-

BENEFICIU

ANALIZA OPORTUNITATI

DE FINANTARE

ANALIZA DE ELIGIBILITATE



Va multumim pentru interesul manifestat 
fata de serviciile prestate de societatea 
ZAGO DEVELOPMENT SRL-D.

• CUI: 34958718, Nr. ORC: J40/10794/2015

• Sediu Social: Aleea Baiut, Nr. 9A, sector 6, Bucuresti

• Tel: 0747 010 793/0771 516 592

• E-mail: office@zagodevelopment.ro

• Website: www.zagodevelopment.ro
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