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SUMAR EXECUTIV 

 

Viziune 

Guvernul României consideră sectorul IMM ca domeniu prioritar de dezvoltare aL României, în 

special prin încurajarea iniţiativei antreprenoriale, valorificarea potenţialului competitiv al IMM, 

consolidarea cadrului instituţional şi de reglementare. În perioada 2010-2013 şi până în 2020, 

sectorul IMM trebuie să treacă la o etapă superioară, aceea de dezvoltare a competitivităţii pe Piaţa 

Unică şi pieţele terţe. 

Obiectivul general al strategiei constă în relansarea economică şi susţinerea dezvoltării IMM-

urilor în perioada 2010-2013. 

În vederea atingerii acestui obiectiv general, Guvernul României are în vedere următoarele 

obiective specifice / priorităţi strategice pentru perioada 2010-2013: 

1. Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare 

2. Încurajarea spiritului inovator al IMM-urilor şi creşterea competitivităţii  

acestora 

3. Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare în domeniul IMM şi al 

cooperaţiei 

4. Dezvoltarea sistemului educaţiei antreprenoriale 

5. Îmbunătăţirea participării IMM-urilor pe Piaţa Internă şi pe terţe pieţe 

 

Structura Strategiei pentru dezvoltarea sectorului IMM este următoarea: 

Prioritate/măsură/ 

actiune 

Denumire 

Obiectivul specific/ 

Prioritatea 1 

Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare 

Măsura 1.1 Diversificarea instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltării 

sectorului IMM; complementaritatea instrumentelor în contextul 

politicilor de dezvoltare regională 

Acţiunea 1.1.1 Sprijin public pentru achiziţionarea de echipamente 

Acţiunea 1.1.2 Schemă de finanţare pentru IMM-uri în scopul sprijinirii dezvoltării 

regionale 

Acţiunea 1.1.3  

 

Promovarea creşterii economice în mediul rural prin sprijinirea dezvoltării 

micro-întreprinderilor şi a cooperativelor (asociaţiilor) de fermieri 

Acţiunea 1.1.4  

 

Susţinerea şi multiplicarea capitalului privat de risc prin participarea la 

crearea unui proiect pilot de fond de capital de risc în parteneriat public-

privat pentru sprijinul dezvoltării afacerilor cu potenţial de creştere şi 

creării de locuri de muncă 

Acţiunea 1.1.5  Crearea şi operaţionalizarea unei reţele de investitori privaţi de succes  
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 („business angels” network) 

Măsura 1.2 Sporirea accesibilităţii fondurilor de microcreditare 

Acţiunea 1.2.1  Dezvoltarea de scheme de microcreditare 

Măsura 1.3  Consolidarea sistemului de fonduri de garantare pentru IMM-uri 

Acţiunea 1.3.1 Crearea unui sistem descentralizat de fonduri regionale de asistenţă şi 

garantare care să îmbunătăţească accesul IMM-urilor la finanţare prin 

îmbinarea resurselor financiare locale ale băncilor cu garanţiile fondurilor 

locale de garantare 

Acţiunea 1.3.2 Capitalizarea suplimentară a FNGCIMM prin majorarea capitalului social 

la un nivel care să-i permită o mai bună multiplicare a capitalului în 

condiţii de risc controlat 

Acţiunea 1.3.3 Capitalizarea continuă a Fondului Român de Contragarantare (FRCG) 

Acţiunea 1.3.4 Stimularea accesului la schemele europene de cogarantare sau 

contragarantare 

Obiectivul specific/ 

Prioritatea 2   

Încurajarea spiritului inovator al IMM-urilor şi creşterea 

competitivităţii acestora 

Măsura 2.1  Dezvoltarea afacerilor bazate pe creşterea calităţii producţiei şi pe 

modele de afaceri eco-eficiente 

Acţiunea 2.1.1  

 

Sprijin pentru organizaţiile de reprezentare a intereselor IMM-urilor şi a 

celor expert din domeniul afacerilor pentru a creşte capacitatea de 

reprezentare a intereselor IMM în structurile şi activităţile instituţiilor din 

domeniul infrastructurii calităţii din România, cu precădere în activităţile 

de standardizare   

Acţiunea 2.1.2 Sprijin pentru diseminarea unei noi culturi a calităţii în România îndeosebi 

prin intermediul structurilor de sprijin al dezvoltării afacerilor 

Acţiunea 2.1.3   Susţinerea dezvoltării organizaţiilor din domeniul infrastructurii calităţii, în 

special în vederea creşterii accesibilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  la 

serviciile oferite şi la activităţile desfăşurate de către acestea 

Măsura 2.2  Creşterea nivelului de înnoire tehnologică în IMM-uri, în vederea 

sporirii calităţii şi a productivităţii muncii 

Acţiunea 2.2.1   Reanalizarea şi reorientarea ajutorului de stat pentru inovare în 

concordanţă cu nevoile de susţinere a inovării în interiorul sectorului IMM, 

precum şi cu obiectivele regionale de sprijinire a inovării 

Acţiunea 2.2.2 Sprijin pentru susţinerea creării şi/sau dezvoltării capacităţii tehnice şi 

competenţelor de facilitator/ intermediar de transfer tehnologic 

transnaţional ale furnizorilor de servicii în domeniul sprijinirii inovării 

Acţiunea 2.2.3   Finanţare pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi servicii de 

sprijinire a inovării pentru IMM 

Acţiunea 2.2.4   Sprijinirea accesului IMM la Programul Cadru 7, CIP şi alte programe 

comunitare care sprijină transferul de cunoştinţe 

Acţiunea 2.2.5    Schemă de finanţare pentru IMM-uri în scopul realizării de proiecte de 

cercetare-dezvoltare şi inovare 

Acţiunea 2.2.6   

 

Finanţare pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială 

pentru IMM 

Acţiunea 2.2.7   Finanţare pentru angajarea temporară de personal cu înaltă calificare în 

IMM 
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Măsura 2.3 Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel naţional - 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării de incubatoare de afaceri şi de 

parcuri industriale şi tehnologice 

Acţiunea 2.3.1  

 

Crearea de structuri noi de sprijin al IMM-urilor în domeniul inovării la 

nivel local/regional, precum şi sprijinirea celor existente şi funcţionale la 

parametrii de succes 

Acţiunea 2.3.2  

 

Stimularea înfiinţării, dezvoltării şi funcţionării în reţea a structurilor de 

sprijin al afacerilor 

Măsura 2.4 Promovarea activităţii de e-afaceri într-o societate informaţională 

Acţiunea 2.4.1 Program de sprijin pentru micro-întreprinderi inovative în vederea 

construirii infrastructurii necesare emiterii electronice a facturilor 

Acţiunea 2.4.2 Dezvoltarea unui portal de servicii electronice pentru IMM-uri (în cadrul 

portalului e-România) şi campanie de promovare a portalului în vederea 

diseminării serviciilor pe scară cât mai largă 

Obiectivul specific/ 

Prioritatea 3 

Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare în domeniul 

IMM şi al cooperaţiei 

Măsura  3.1  

 

Îmbunătăţirea cadrului de reglementare pentru IMM, simplificarea 

procedurilor de intrare şi/sau ieşire pe piaţă şi reducerea barierelor şi 

a sarcinilor administrative 

Acţiunea 3.1.1  

 

Simplificarea şi îmbunătăţirea calităţii reglementărilor existente precum şi 

a propunerilor de politici publice şi reglementări      

Acţiunea 3.1.2 Continuarea şi extinderea proiectelor de măsurare a costurilor şi reducerea 

sarcinilor administrative impuse întreprinderilor mici şi mijlocii 

Acţiunea 3.1.3   

 

Extinderea eforturilor de reducere a barierelor administrative în calea 

înfiinţării, dezvoltării, transferului şi/sau ieşirii de pe piaţă 

Acţiunea 3.1.4   Consultarea autorităţilor locale în scopul elaborării de politici publice şi 

reglementări 

Acţiunea 3.1.5 Consultarea şi creşterea competenţelor de elaborare de propuneri de politici 

publice a actorilor non-guvernamentali relevanţi pentru reprezentarea, 

sprijinirea şi dezvoltarea sectorului IMM 

Acţiunea 3.1.6 Dezvoltarea unui sistem statistic care să permită monitorizarea evoluţiei 

sectorului IMM 

Acţiunea 3.1.7   Sprijin pentru autorităţile locale şi organizaţiile cu rol în planificarea 

dezvoltării regionale în vederea îmbunătăţirii proceselor de planificare a 

dezvoltării sectorului IMM, ca element al politicii de dezvoltare 

locală/regională 

Măsura  3.2  Îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei 

Acţiunea 3.2.1 Perfecţionarea cadrului legal şi instituţional al politicilor în favoarea 

cooperaţiei     

Acţiunea 3.2.2 Îmbunătăţirea mecanismului de dialog şi conlucrare cu organizaţiile 

cooperatiste şi celelalte părţi interesate  

Acţiunea 3.2.3   Dezvoltarea sistemului statistic care să permită o mai bună monitorizare a 

evoluţiei sectorului cooperatist 

Acţiunea 3.2.4 Campanie de informare publică privind avantajele și valenţele organizării 

de tip cooperatist 
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Acţiunea 3.2.5 Servicii de sprijin pentru organizaţiile cooperatiste 

 

Obiectivul specific/ 

Prioritatea 4 

Promovarea culturii antreprenoriale şi eficientizarea educaţiei 

antreprenoriale 

Măsura 4.1 Dezvoltarea continuă a sistemului educaţional care să susţină în mod 

eficient promovarea culturii antreprenoriale 

Acţiunea 4.1.1 Dezvoltarea modulelor cu caracter specific în cadrul programei şcolare, 

care să ofere elevilor posibilitatea de a învăţa lucruri concrete şi de a opta 

pentru aprofundarea cunoştinţelor antreprenoriale 

Acţiunea 4.1.2  Formarea adecvată a profesorilor 

Acţiunea 4.1.3 Încurajarea creativităţii elevilor, dezvoltarea ideilor lor prin organizarea de 

competiţii dotate cu premii 

Acţiunea 4.1.4 Întărirea cooperării cu comunităţile de afaceri pentru dezvoltarea unor 

strategii sistematice de formare a spiritului antreprenorial la toate nivelurile 

educaţionale 

Acţiunea 4.1.5 Dezvoltarea culturii şi abilităţilor antreprenoriale în rândul femeilor 

manager şi tinerilor 

Măsura 4.2 Sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri şi sistemul 

educaţional în scopul promovării spiritului antreprenorial 

Acţiunea 4.2.1  

 

Dezvoltarea de programe, în colaborare cu mediul de afaceri local, care să 

ofere elevilor posibilitatea experienţei practice prin derularea de activităţi 

în cadrul unor firme 

Acţiunea 4.2.2 Crearea unui mediu propice dezvoltării antreprenoriatului şi 

întreprinderilor familiale la nivelul comunităţilor locale şi care motivează 

spiritul antreprenorial 

Măsura 4.3 Susţinerea sistemului de formare profesională la nivel naţional 

Acţiunea 4.3.1 Îmbunătăţirea definirii şi transparenţei calificărilor profesionale, 

recunoaşterea acestora şi validarea învăţării non-formale şi informale 

pentru a răspunde la noile nevoi ocupaţionale, competenţe cheie şi viitoare 

cerinţe de expertiză 

Acţiunea 4.3.2 Facilitarea şi diversificarea accesului tuturor categoriilor sociale la 

educaţie, pregătire profesională şi cunoaştere prin intermediul organizării 

timpului de lucru, serviciilor de sprijin familial, orientare vocaţională şi noi 

forme de împărţire a costurilor 

Acţiunea 4.3.3  Dezvoltarea parteneriatelor între componenta educaţională şi de formare 

profesională şi cea din economia reală prin implicarea partenerilor sociali 

în planificarea educaţiei şi formării profesionale 

Măsura 4.4  Dezvoltarea sistemului educaţional antreprenorial la nivel universitar, 

academic 

Acţiunea 4.4.1 Asigurarea unor elemente de educaţie antreprenorială consistente la nivelul 

învăţământului superior 

Acţiunea 4.4.2 Încurajarea creativităţii studenţilor, prin recompensarea ideilor lor 

antreprenoriale în cadrul unor competiţii dotate cu premii 

Obiectivul specific/ 

Prioritatea 5  

Îmbunătăţirea participării IMM-urilor pe Piaţa Internă şi pe terţe 

pieţe 

Măsura 5.1 Promovarea produselor şi serviciilor IMM- urilor pe pieţele externe 
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Acţiunea 5.1.1 Sprijinirea accesului pe noi pieţe şi internaţionalizare prin promovarea 

schemei de finanţare „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi 

internaţionalizare” 

Acţiunea 5.1.2  

 

Dezvoltarea portalului românesc de comerţ exterior 

(www.portaldecomert.ro) şi campanie de promovare a portalului în vederea 

diseminării serviciilor pe scară cât mai largă. 

Acţiunea 5.1.3  Furnizarea de informaţii şi asistenţă de specialitate 

Măsura 5.2 Stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri 

Acţiunea 5.2.1 Dezvoltarea parteneriatelor de afaceri, parteneriatelor public – private  

Acţiunea 5.2.2 Încurajarea proiectelor de cooperare transnaţională desfăşurate de asociaţii 

sectoriale, în scopul sprijinirii exportului şi a creşterii capacităţii de 

internaţionalizare a IMM-urilor, dezvoltând strategii comune de 

comercializare în ţările terţe 

Acţiunea 5.2.3  Stimularea comunicării autorităţi publice – IMM-uri cu privire la 

investiţiile străine 

Acţiunea 5.2.4  

 

Intensificarea cooperării dintre IMM-uri şi universităţi/centre de cercetare 

pentru a îmbunătăţi cercetarea şi inovarea pentru produse destinate 

exportului 

Măsura 5.3  Pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a 

exportului şi îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la serviciile de 

consultanţă 

Acţiunea 5.3.1  Dezvoltarea unui program de consultanţă şi instruire cu privire la 

elaborarea strategiei de export a unei firme, marketingul internaţional, DPI 

în ţară şi pe pieţele externe, etc. 

Acţiunea 5.3.2  Dezvoltarea unui program de consultanţă privind elaborarea de studii de 

piaţă şi de produs la cererea IMM-urilor care doresc să intre pe pieţe noi 
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1. Pentru  îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare, Guvernul României va acţiona în vederea:  

 Diversificării instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltării sectorului IMM şi 

asigurării complementarităţii acestora în contextul politicilor de dezvoltare regională; 

 Sporirii accesibilităţii fondurilor de microcreditare; 

 Consolidării sistemului de fonduri de garantare pentru IMM. 

 

În vederea diversificării instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, 

Guvernul României îşi propune dezvoltarea de politici care să faciliteze accesul IMM la finanţare în 

condiţiile respectării cadrului normativ comunitar în domeniul ajutoarelor de stat. Diversificarea 

avută în vedere se referă la o mai clară definire a obiectivelor ajutoarelor de stat, crearea şi 

dezvoltarea capacităţilor de finanţare prin capital de risc, creşterea accesibilităţii finanţarilor 

rambursabile pentru IMM. 

 

Acţiunile care vor fi realizate prin prezenta Strategie sunt de natura: 

 Creării de scheme de ajutor de stat, îndeosebi pentru achiziţionarea de echipamente, 

dezvoltării regionale prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, susţinerea şi 

multiplicarea capitalului privat de risc; 

 Sprijinului indirect acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, îndeosebi pentru promovarea 

creşterii economice în mediul rural, crearea şi asigurarea funcţionării unei reţele de 

investitori privaţi. 

 

Sporirea accesibilităţii fondurilor de microcreditare presupune dezvoltarea de scheme de 

microcreditare diferenţiate, atât la nivel regional cât şi sectorial, în vederea creşterii economice şi 

ocupării forţei de muncă, urmărind crearea culturii creditării în special în rândul întreprinzătorilor 

cu şanse mici de accesare a unui credit bancar pentru începerea sau dezvoltarea de mici afaceri.  

 

Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare va fi, de asemenea, sprijinită prin consolidarea sistemului 

de fonduri de garantare pentru IMM, inclusiv prin abordarea dezvoltării la nivel regional a acestui 

sistem, susţinută prin crearea şi dezvoltarea capacităţilor de consultanţă pentru dezvoltarea 

afacerilor.  

De asemenea, Guvernul României are în vedere utilizarea în parteneriat a resurselor financiare 

locale private şi a sprijinului acordat de Uniunea Europeană. În acest sens, acţiunile care vor fi 

realizate se referă la: 

 Crearea unui sistem descentralizat de fonduri regionale de asistenţă şi garantare care să 

îmbunătăţească accesul IMM la finanţare; 

 Capitalizarea suplimentară a FNGCIMM şi capitalizarea continuă a FRCG; 

 Stimularea accesului fondurilor de garantare la schemele europene de cogarantare sau 

contragarantare oferite de FEI sau Programul pentru inovare şi competitivitate (2007-2013). 

 

2. Pentru încurajarea spiritului inovator al IMM-urilor şi creşterea competitivităţii, Guvernul 

României va acţiona în vederea: 

 Dezvoltării afacerilor bazate pe creşterea calităţii producţiei şi modele de afaceri eco-

eficiente; 
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 Creşterii nivelului de înnoire tehnologică în IMM în vederea sporirii calităţii şi a 

productivităţii muncii; 

 Dezvoltării sistemului de sprijin al inovării la nivel naţional; 

 Promovării e-afacerilor. 

 

Sprijinirea dezvoltării afacerilor bazate pe creşterea calităţii producţiei şi modele de afaceri eco-

eficiente asigură încurajarea inovării în întreprinderile mici şi mijlocii şi, pe această cale, creșterea 

competitivităţii IMM-urilor din România, mai ales pe Piaţa Internă. 

IMM-urile din România se află în competiţie directă cu toate întreprinderile care oferă produse şi 

servicii pe pieţele globale şi, de aceea, trebuie încurajate să folosească toate oportunităţile de 

creştere a competitivităţii şi dezvoltare a afacerilor. 

 

Competitivitatea întreprinderilor depinde şi de participarea întreprinderilor şi actorilor interesaţi de 

dezvoltarea afacerilor la activităţile de standardizare, certificare a conformităţii şi metrologie, 

introducerea cu succes de noi produse şi servicii pe piaţă sau îmbunătăţirea produselor şi serviciilor 

existente presupunând interacţiunea întreprinzătorilor cu actorii sistemului de standardizare şi 

evaluare a conformităţii. 

 

În acest sens, acţiunile care vor fi realizate urmăresc:  

 Sprijinirea organizaţiilor de reprezentare a intereselor IMM-urilor şi a celor expert din 

domeniul dezvoltării afacerilor pentru a creşte capacitatea de reprezentare a intereselor 

IMM în structurile şi în activităţile instituţiilor specifice infrastructurii calităţii din 

România; 

 Diseminarea unei noi culturi a calităţii în România, îndeosebi prin intermediul structurilor 

de sprijin al dezvoltării afacerilor; 

 Susţinerea dezvoltării organizaţiilor din domeniul infrastructurilor calităţii, în special în 

vederea creşterii accesibilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii la serviciile şi la activităţile 

acestora. 

 

Creşterea nivelului de înnoire tehnologică în IMM în vederea sporirii calităţii şi a productivităţii 

muncii presupune intervenţia publică în sprijinirea IMM-urilor pentru achiziţionarea de tehnologii 

noi care să le permită intrarea în competiţia de pe pieţele internaţionale. Sprijinul public pentru 

proiectele de investiţii în tehnologii trebuie să fie orientat şi de facilitarea accesului IMM-urilor la 

servicii de informare şi consultanţă tehnologică şi managerială de înalt nivel calitativ care să asigure 

impactul scontat de proiectele lor de investiţii. În acest sens, proiectele de investiţii ale IMM-urilor 

trebuie să fie susţinute, în mod indirect, prin sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de organizaţii care 

să ofere servicii de informare şi consultanţă îndeosebi în domeniul transferului tehnologic 

transnaţional. 

 

Acţiunile care vor fi realizate în acest sens urmăresc: 

 Reanalizarea şi reorientarea ajutorului de stat pentru inovare în concordanţă cu nevoile de 

susţinere a inovării în interiorul sectorului IMM, precum şi cu obiectivele regionale de 

sprijinire a inovării; 

 Sprijinirea creării şi/sau dezvoltării capacităţii tehnice şi competenţelor de 

facilitator/intermediar de transfer tehnologic transnaţional ale furnizorilor de servicii de 

sprijin al inovării, co-finanţarea costurilor serviciilor de consultanţă în domeniul inovării şi 
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serviciilor de sprijinire a inovării pentru IMM; 

 Sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la Programul Cadru 7, CIP şi alte 

programe comunitare care sprijină transferul de cunoştinţe; 

 Sprijinirea IMM în vederea  realizării de proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare, 

precum şi obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială asupra rezultatelor 

CDI din IMM; 

 Sprijinirea angajării temporare în cadrul sectorului IMM a personalului cu înaltă calificare. 

 

Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel naţional presupune stimularea şi 

susţinerea activităţilor de inovare din cadrul IMM prin: 

 Crearea de structuri noi de sprijin al IMM-urilor al  inovării la nivel local/regional, precum 

şi sprijinirea celor existente şi funcţionale; 

 Stimularea înfiinţării, dezvoltării şi funcţionării în reţea a structurilor de sprijin al 

afacerilor. 

 

Promovarea activităţii de e-afaceri într-o societate informaţională presupune asigurarea condiţiilor 

necesare pentru ca IMM-urile să beneficieze de oportunităţile pe care societatea informaţională le 

oferă, în special în vederea creşterii productivităţii şi competitivităţii, prin îmbunătăţirea accesului 

la informaţii. 

Acţiunile care vor fi realizate urmăresc:  

 Sprijinire micro-întreprinderilor inovative în vederea construirii infrastructurii necesare 

emiterii electronice a facturilor; 

 Dezvoltarea unui portal de servicii electronice pentru IMM-uri. 

 

3. Pentru simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare în domeniul IMM şi al 

cooperaţiei,  Guvernul României va acţiona în direcţia: 

 Îmbunătăţirii cadrului de reglementare pentru IMM, a simplificării procedurilor de 

intrare/ieşire pe piaţă şi reducerea barierelor şi a sarcinilor administrative; 

 Îmbunătăţirii cadrului instituţional şi de reglementare al sectorului cooperaţie. 

 

Îmbunătăţirea cadrului de reglementare pentru IMM, simplificarea procedurilor de intrare/ieşire 

pe piaţă şi reducerea barierelor şi a poverii administrative  asigură un cadru  de  reglementare mai 

bun pentru IMM-uri, ca parte a efortului de creştere şi asigurare de locuri de muncă demarat de 

Uniunea Europeană prin strategiile Lisabona şi EU 2020.  

 

Acţiunile care vor fi realizate urmăresc:   

 Simplificarea şi îmbunătăţirea calităţii reglementărilor existente precum şi a propunerilor de 

politici publice şi reglementări; 

 Continuarea şi extinderea proiectelor de măsurare a costurilor şi reducerea sarcinilor 

administrative impuse întreprinderilor mici şi mijlocii; 

 Extinderea eforturilor de reducere a barierelor administrative în calea înfiinţării, dezvoltării, 

transferului sau ieşirii de pe piaţă a IMM; 

 Consultarea autorităţilor locale în scopul elaborării de politici publice şi reglementări; 

 Consultarea şi creşterea competenţelor de elaborare de propuneri de politici publice a 

actorilor non-guvernamentali relevanţi pentru reprezentarea, sprijinirea şi dezvoltarea 

sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii; 
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 Dezvoltarea unui sistem statistic care să permită monitorizarea evoluţiei sectorului IMM; 

 Sprijinirea autorităţilor locale sau organizaţiilor cu rol în planificarea dezvoltării regionale 

în vederea îmbunătăţirii proceselor de planificare a dezvoltării sectorului IMM, ca element 

al politicii de dezvoltare locală/regională. 

 

Este important ca Guvernul României să stimuleze şi să sprijine relansarea sectorului cooperaţiei, în 

primul rând prin îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei, ca model 

economic alternativ de asigurare a unei dezvoltări economice echilibrate şi durabile. Prin 

cooperarea şi întrajutorarea cu organizaţiile cooperatiste din alte State Membre ale Uniunii 

Europene, cooperaţia din România poate contribui la accelerarea integrării economiei româneşti în 

Piaţa Internă a Uniunii Europene. 

 

În acest sens, s-au identificat urmtoarele acţiuni de sprijinire a sectorului cooperaţiei:  

 Perfecţionarea cadrului legal şi instituţional al politicilor de sprijin al cooperaţiei; 

 Îmbunătăţirea mecanismului de dialog şi conlucrare cu organizaţiile cooperatiste părţi 

interesate; 

 O mai bună monitorizare a evoluţiei sectorului cooperatist; 

 Informarea publicului privind valenţele organizării de tip cooperatist; 

 Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru organizaţiile cooperatiste. 

 

4 Pentru promovarea culturii antreprenoriale şi eficientizarea educaţiei antreprenoriale, 

Guvernul României va acţiona în sensul: 

 Dezvoltării continue a sistemului educaţional pentru promovarea culturii antreprenoriale; 

 Sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri şi sistemul educaţional în scopul 

promovării spiritului antreprenorial; 

 Susţinerii sistemului de formare profesională la nivel naţional; 

 Dezvoltării sistemului educaţional antreprenorial la nivel universitar, academic. 

 

Guvernul României va urmări dezvoltarea continuă a sistemului educaţional  pentru promovarea 

culturii antreprenoriale prin: 

 Dezvoltarea programei şcolare prin stimularea spiritului antreprenorial și formarea adecvată 

a profesorilor; 

 Încurajarea creativităţii elevilor, dezvoltarea ideilor lor prin organizarea de competiţii 

dotate cu premii; 

 Întărirea cooperării cu comunităţile de afaceri pentru dezvoltarea unor strategii sistematice 

de formare a spiritului antreprenorial la toate nivelurile educaţionale; 

 Dezvoltarea culturii şi abilităţilor antreprenoriale în rândul femeilor manager şi tinerilor. 

 

În vederea sporirii capacităţii furnizorilor de servicii de dezvoltare a afacerilor în a sprijini 

înfiinţarea de noi afaceri, transferul de afaceri şi a accelerarea dezvoltării IMM-urilor existente, 

Guvernul României va acţiona pentru: 

 Dezvoltarea de programe, în colaborare cu mediul de afaceri local, care să ofere elevilor şi 

studenţilor posibilitatea experienţei de muncă; 

 Crearea unui mediu propice dezvoltării antreprenoriatului şi întreprinderilor familiale la 

nivelul comunităţilor locale. 
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Pentru  susţinerea sistemului de formare profesională la nivel naţional, Guvernul României va 

realiza acţiuni în vederea: 

 Îmbunătăţirii definirii şi transparenţei calificărilor profesionale, recunoaşterea acestora şi 

validarea învăţării non-formale şi informale; 

 Facilitarea şi diversificarea accesului tuturor categoriilor sociale la educaţie, pregătire 

profesională şi cunoaştere prin intermediul organizării timpului de lucru, serviciilor de 

sprijin familial, orientare vocaţională şi noi forme de împărţire a costurilor; 

 Dezvoltarea parteneriatelor între componenta educaţională şi de formare profesională şi cea 

din economia reală prin implicarea partenerilor sociali în planificarea educaţiei şi formării 

profesionale. 

 

Dezvoltarea sistemului educaţional antreprenorial la nivel universitar, academic se va realiza prin 

acţiuni de: 

 Asigurare a unor elemente de educaţie antreprenorială consistente la nivelul învăţământului 

superior; 

 Încurajare a creativităţii studenţilor, prin recompensarea ideilor lor antreprenoriale în cadrul 

unor competiţii dotate cu premii. 

 

 5 Guvernul României sprijină îmbunătăţirea participării IMM-urilor pe Piaţa Internă şi pe 

terţe pieţe prin: 

 promovarea produselor şi serviciilor IMM- urilor pe pieţele externe; 

 stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri; 

 pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului. 

 

Guvernul urmăreşte continuarea, diversificarea şi amplificarea acţiunilor şi instrumentele de 

susţinere a IMM-urilor în activitatea lor de export  prin promovarea produselor şi serviciilor IMM- 

urilor pe pieţele externe. 

Această măsură se realizează prin acţiuni de natura: 

 Sprijinirii accesului pe noi pieţe şi internaţionalizare; 

 Dezvoltarea portalului românesc de comerţ exterior; 

 Furnizarea de informaţii şi asistenţă de specialitate. 

 

Stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri va fi realizată prin acţiuni de: 

 Dezvoltarea parteneriatelor de afaceri cu scopul dezvoltării activităţii de export;  

 Încurajarea proiectelor de cooperare transnaţională desfăşurate de asociaţii sectoriale, în 

scopul sprijinirii exportului şi a creşterii capacităţii de internaţionalizare a IMM-urilor; 

 Stimularea comunicării autorităţi publice – IMM-uri cu privire la investiţiile străine; 

 Intensificarea cooperării dintre IMM-uri şi universităţi/centre de cercetare pentru a 

îmbunătăţi cercetarea şi inovarea pentru produse destinate exportului. 

 

Pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului cuprinde acţiuni de  

 Dezvoltarea consultanţei şi instruirii în domeniul promovării exportului pentru IMM; 

 Susţinere a consultanţei privind elaborarea de studii de piaţă şi de produs la cererea IMM-

urilor. 
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Introducere 

 

Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM pentru perioada 2010 - 2013 este 

elaborată în cadrul unui proiect co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional 

Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 2007 – 2013.  

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi capacitatea instituţională a MECMA - prin 

structurile cu responsabilitate în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii (DGIMMCMA) - de a 

dezvolta proiecte strategice pentru evoluţia sectorului IMM din România în direcţii prioritare pentru 

actualul stadiu de dezvoltare, prin realizarea Strategiei guvernamentale pentru sprijinirea IMM-

urilor pentru perioada 2010 - 2013 şi a Planului de Acţiuni aferent acesteia.    

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

 Dezvoltarea capacităţii organizatorice şi manageriale a MECMA - DGIMMCMA de a 

elabora, coordona şi monitoriza implementarea documentelor de strategie în domeniul 

sprijinirii IMM-urilor, prin activităţi de instruire, vizite de schimb de experienţă, studii de 

evaluare şi crearea de instrumente specifice. 

 Realizarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, în perioada 2009 

– 2013, în vederea asigurării unui cadru coerent, stabil şi previzibil de dezvoltare a IMM-

urilor din România.  

 Elaborarea Planului de Acţiuni aferent Strategiei; 

 Elaborarea  unei metodologii de monitorizare şi evaluare a Strategiei. 

 

Pe baza: 

- evaluării cadrului strategic existent;  

- evaluării şi analizei sectoarelor relevante şi determinării tendinţelor în domeniile respective; 

- consultărilor publice organizate pentru stabilirea noilor priorităţi strategice; 

- dezbaterilor cu privire la variantele preliminare ale Strategiei şi Planului de Acţiuni; 

au fost identificate şi definitivate direcţiile de acţiune şi măsurile ce vizează dezvoltarea sectorului 

IMM în perioada 2010 - 2013. 
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Viziunea strategiei, Obiectiv general, obiective specifice/priorităţi şi 

direcţii de acţiune 

 

1.1 Viziunea 

Pornind de la realitatea că întreprinderile mici şi mijlocii sunt principalul factor de dezvoltare 

economică şi creare de locuri de muncă, Guvernul României recunoaşte sectorul IMM ca domeniu 

de interes strategic în ţara noastră. În acest sens, în perspectiva anilor viitori, sectorul IMM trebuie 

să cunoască o dezvoltare competitivă adecvată, prin orientarea întreprinderilor către activităţi 

inovative şi domenii economice cu valoare adăugată sporită.  

Strategia pentru dezvoltarea sectorului IMM până în anul 2013 a fost elaborată ca o continuare 

firească a eforturilor guvernamentale de până în prezent pentru încurajarea iniţiativei 

antreprenoriale şi valorificarea potenţialului competitiv al IMM.  

Prezentul document strategic vizează consolidarea cadrului instituţional şi de reglementare care să 

permită dezvoltarea sustenabilă a sectorului IMM într-un mediu transparent şi predictibil, în care 

politicile publice să corespundă necesităţilor şi aşteptărilor acestui sector. În procesul de elaborare a 

strategiei, s-a avut în vedere o prioritizare a acţiunilor de sprijinire a sectorului IMM pe termen 

scurt, în vederea maximizării efectelor la nivelul economiei naţionale pe termen mediu şi lung. 

1.2 Obiectiv general 
 

Astfel, obiectivul general al strategiei constă în relansarea economică şi susţinerea dezvoltării 

IMM-urilor în perioada 2010-2013. 

1.3 Obiective specifice 
 

Pentru a contribui la atingerea obiectivului general, Guvernul va avea în vedere următoarele 

obiective specifice/priorităţi strategice pentru perioada 2010-2013: 

1. Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare 

2. Încurajarea spiritului inovator al IMM-urilor şi creşterea competitivităţii 

acestora 

3. Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare în domeniul IMM şi al 

cooperaţiei 

4. Dezvoltarea sistemului educaţiei antreprenoriale 

5. Îmbunătăţirea participării IMM-urilor pe Piaţa Internă şi pe terţe pieţe 
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1.4 Structura generală a strategiei  
 

Centralizarea priorităţilor şi a măsurilor: 

Prioritatea 1  Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare 

Măsuri 

1.1 

Diversificarea instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltării 

sectorului IMM; complementaritatea instrumentelor în contextul 

politicilor de dezvoltare regională 

1.2 Sporirea accesibilităţii fondurilor de microcreditare 

   1.3 Consolidarea sistemului de fonduri de garantare pentru IMM 

Prioritatea 2  
Încurajarea spiritului inovator al IMM-urilor şi creşterea 

competitivităţii acestora acestora 

Măsuri 

2.1 
Dezvoltarea afacerilor bazate pe creşterea calităţii producţiei şi pe 

modele de afaceri eco-eficiente 

2.2 
Creşterea nivelului de înnoire tehnologică în IMM în vederea sporirii 

calităţii şi a productivităţii muncii  

2.3 

Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel naţional - 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării de incubatoare de afaceri şi de 

parcuri industriale şi tehnologice 

2.4 Promovarea activităţii de e-afaceri într-o societate informaţională 

Prioritatea 3  Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare în domeniul 

IMM şi al cooperaţiei 

Măsuri 
3.1 

Îmbunătăţirea cadrului de reglementare pentru IMM, simplificarea 

procedurilor de intrare și/sau ieşire pe piaţă şi reducerea barierelor şi 

a sarcinilor administrative 

3.2 Îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei 

Prioritatea 4  Dezvoltarea sistemului educaţiei antreprenoriale 

Măsuri 

4.1 
Dezvoltarea continuă a sistemului educaţional care să susţină în mod 

eficient promovarea culturii antreprenoriale 

4.2 
Sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri şi sistemul 

educaţional în scopul promovării spiritului antreprenorial 

4.3 Susţinerea sistemului de formare profesională la nivel naţional 

4.4 
Dezvoltarea sistemului educaţional antreprenorial la nivel universitar, 

academic 

Prioritatea 5  
Îmbunătăţirea participării IMM-urilor pe Piaţa Internă şi pe terţe 

pieţe 

Măsuri 

5.1 Promovarea produselor şi serviciilor IMM- urilor pe pieţele externe 

5.2 Stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri 

5.3 
Pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a 

exportului  
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Prioritatea 1: Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare 

Măsura  1.1 Diversificarea instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltării 

sectorului IMM; complementaritatea instrumentelor în contextul politicilor 

de dezvoltare regională 

Descriere IMM-urile au o contribuţie majoră la creşterea economică şi la ocuparea forţei 

de muncă, atât în România, cât şi la nivelul UE, unde, de altfel, s-au situat pe 

axa centrală a Strategiei Lisabona şi au rol esenţial şi în Strategia UE 2020. 

Totuşi, creşterea şi dezvoltarea sectorului IMM depind direct de potenţialul 

IMM-urilor de a investi în restructurare, inovare şi calificarea forţei de muncă.  

Una din problemele majore căreia IMM-urile îi au de făcut faţă în condiţiile 

actuale de criză economică o reprezintă accesul la finanţare, o constrângere 

care poate pune în pericol însăşi reluarea creşterii economice.  

Lipsa concurenţei în sectorul bancar limitează presiunea care ar determina 

băncile să devină mult mai interesate de sectorul IMM. Regulile de 

supraveghere bancară împiedică băncile să acorde împrumuturi firmelor care 

nu dispun de garanţiile necesare.  

De aceea, Guvernul îşi propune să ia măsuri care să direcţioneze resursele 

limitate de care dispune spre rezolvarea acestor probleme şi, în special, spre 

dezvoltarea unor politici care să faciliteze accesul IMM la finanţare, ţinând 

cont însă de calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi, deci, de obligaţia 

de a respecta regulile comunitare în domeniul ajutorului de stat. 

În acest context, Guvernul intenţionează să acţioneze în sensul diversificării şi 

a unei mai bune direcţionări a instrumentelor financiare menite a veni în 

sprijinul sectorului IMM. Diversificarea nu se referă însă la „inventarea” unor 

noi instrumente de finanţare
1
, ci este vorba fie de finanţare prin infuzie de 

capital, fie de finanţare prin împrumuturi.  

Recunoscând importanţa sectorului privat, rolul Guvernului este şi acela de a 

sprijini parteneriatele (public-privat), atât la nivel naţional, cât şi internaţional 

şi identificarea unor soluţii viabile de colaborare cu acest sector, pentru 

stimularea întreprinzătorilor şi a noilor iniţiative. Capitalul privat individual 

este o resursă de finanţare de capital de risc informală pentru IMM-uri
2
. 

Sprijinirea IMM prin capital de risc face parte din cadrul general de sprijin 

acordat IMM din categoria celor cu potenţial de creştere rapidă sau din 

domeniul inovării. 

Guvernul va trebui să acorde o atenţie sporită susţinerii accesului IMM-urilor 

din zonele rurale la proiectele investiţionale finanţate cu fonduri europene, prin 

asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare co-finanţării. 

                                                      
1
 Numărul acestora este limitat şi ele sunt binecunoscute de multă vreme: credite, garanţii, participare cu capital, „business angels” etc. 

2
 De cele mai multe ori, investitorul privat individual alocă nu numai finanţarea (de tipul capital de risc sau o combinatie de capital de 

risc cu imprumut), ci şi sprijin în consiliere şi mentorat utilizând propriile contacte şi expertiză. Datorită rolului avut în sprijinirea 
investiţiilor în sectoare cu risc ridicat, cât şi a obiectivelor financiare şi sociale urmărite prin investiţiile realizate, investitorii individuali 

sunt bonificaţi de stat printr-un tratament fiscal favorabil (atât în UE, cat şi în SUA). 
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În vederea implementării măsurii, Guvernul are în vedere următoarele acţiuni: 

Acţiunea:  

Sprijin public pentru achiziţionarea de echipamente  

Acţiunea vizează sprijinul public acordat întreprinderilor mici şi mijlocii în 

vederea: 

 dezvoltării afacerilor; 

 creşterii conştientizării întreprinderilor şi organizaţiilor de 

reprezentare şi sprijin al dezvoltării afacerilor privind oportunităţile 

de afaceri deschise de acţiunile publice privind securitatea energetică 

şi protecţia mediului, la nivel european şi internaţional; 

 economisirii resurselor naturale utilizate şi protecţiei mediului (eco-

eficienţă). În acest scop se vor utiliza criterii de eligibilitate care vor 

stimula achiziţionarea de tehnologii eficiente din punct de vedere al 

consumului de energie şi protecţiei mediului înconjurător; 

 continuării eforturilor de racordare a întreprinderilor mici şi mijlocii 

la platformele europene dedicate; creşterea accesibilităţii  finanţării 

pentru dezvoltarea şi utilizarea de produse şi materiale eco-eficiente. 

Guvernul României are în vedere continuarea: 

 Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2013 de 

susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate 

şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de 

modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii; 

 Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de 

comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; 

 Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru 

susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului. 

Acţiunea:  

Schemă de finanţare pentru IMM în scopul sprijinirii dezvoltării 

regionale 

 Finanţare pentru investiţii noi
3
 (investiţii în active corporale şi 

necorporale, destinate creării unei unităţi noi sau extinderii uneia 

existente, diversificării producţiei unităţii prin realizarea unor 

produse noi sau pentru schimbarea fundamentală a procesului 

general de producţie a unei unităţi de fabricaţie deja existente); 

 Intensitatea ajutorului (ponderea ajutorului în total costuri eligibile) 

                                                      
3 Costurile investiţiilor în active corporale (terenuri, clădiri, echipamente) şi necorporale (brevete, licenţe de exploatare sau cunoştinţe 

brevetate, cunoştinţe tehnice nebrevetate) vor fi considerate eligibile pentru finanţare în integralitatea lor. Costurile studiilor pregătitoare 
şi costurile serviciilor de consultanţă aferente investiţiilor vor fi, de asemenea, eligibile pentru finanţare, dar numai până la o intensitate a 

ajutorului de 50 % din costurile efectiv suportate. 
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nu va depăşi 60% pentru întreprinderi mijlocii şi 70% pentru 

întreprinderi mici, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov unde 

plafoanele maxime ale intensităţii vor fi de 50% şi respectiv 60%. 

Acţiunea: 

Promovarea creşterii economice în mediul rural prin sprijinirea 

dezvoltării micro-întreprinderilor şi a cooperativelor (asociațiilor) de 

fermieri 

Se are în vedere încheierea unor acorduri cu organizaţii internaţionale de 

asistenţă voluntară pe termen scurt, furnizată IMM-urilor din mediul rural şi 

cooperativelor de fermieri, în vederea impulsionării dezvoltării  

antreprenoriatului agricol şi dezvoltării turismului rural. Asistenţa va fi 

focalizată, în principal, pe următoarele domenii: marketing strategic, crearea 

cooperativelor de fermieri, asistenţă în elaborarea bugetelor şi a planurilor de 

lucru şi instruire în gestionare financiară. 

Acţiunea: 

Susţinerea şi multiplicarea capitalului privat de risc prin participarea la 

crearea unui proiect pilot de fond de capital de risc în parteneriat public-

privat pentru sprijinul dezvoltării afacerilor cu potenţial de creştere şi 

creării de locuri de muncă 

Schema de finanţare a IMM-urilor va fi una tipică de capital de risc, 

combinând  participarea la capital cu creditul şi reprezentând o soluţie rapidă 

pentru IMM în fazele de început ale unei afacerii (start-up şi seed capital).  

Grupul ţintă va fi constituit din IMM din regiunea unde operează fondul.  

Pentru operaţionalizarea Fondului se au în vedere următoarele: 

 Stabilirea bazei legale de operare (fie ca structură independentă 

societate comercială, fie operare separată în cadrul unei instituţii 

financiare deja existente) şi conceperea planului de afaceri în care să 

se specifice piaţa ţintă, criteriile de eligibilitate, termenii şi condiţiile 

finanţării, bugetul operaţional, structura partenerilor  de co-finanţare; 

 Selectarea managerului de fond pentru administrarea independentă şi 

profesională a acestuia conform reglementărilor privind fondurile 

structurale în cazul în care se optează pentru co-finanţare din acestea; 

 Dezvoltarea unor politici investiţionale clare care să ţintească 

investiţiile din regiunea căreia i se adresează fondul şi focalizarea pe 

asistenţă acordată întreprinzătorilor care altfel nu ar obţine finanţare 

(existenţa unui „gap de finanţare”). 

Guvernul va monitoriza implementarea Iniţiativei Jeremie prin care vor fi 

create fonduri de investiţii (capital de risc) pentru IMM-uri.  
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Acţiunea:  

Sprijinirea creării şi operaţionalizării unei reţele de investitori privaţi de 

succes („business angels” network) 

 Înfiinţare birou de legătură (acesta va asigura secretariatul reţelei şi va 

facilita legătura dintre investitorii privaţi şi IMM-uri; secretariatul va fi 

dotat cu calculatoare, acces Internet, birouri, maxim 3 angajaţi MECMA); 

 Elaborarea mecanismului de funcţionare a reţelei, mediatizarea schemei şi 

găsirea celor mai avantajoase metode de cooperare în cadrul reţelei; 

 Informarea IMM-urilor cu privire la reţelele business angels; 

 Accesarea reţelelor externe şi introducerea în circuitul internaţional al  

reţelelor BAN (Business Angels Networks) în aşa fel încât să poată creşte 

oferta de capital de risc pentru IMM-urile interesate. 

Perioada  2010-2013 

Rezultate  IMM-uri asistate 

 investiţii noi create 

 noi locuri de muncă create 

 locuri de muncă menţinute 

 IMM-uri/cooperative care beneficiază de asistenţă de la organizaţii 

voluntare  

 noi întreprinderi care utilizează tehnologii eco-eficiente 

 birou de legătură înfiinţat pentru secretariatul reţelei de investitori 

privaţi  

 bază de date cu investitori privaţi 

 reţea operaţională 

 10 IMM-uri asistate cu finanţare de la reţeaua de investitori 

 1 fond de investiţii de capital de risc  

 100 de noi locuri de muncă create prin schema de capital de risc 

Indicatori de 

realizare 
 număr de întreprinderi asistate 

 număr de locuri de muncă create 

 număr de investitori privaţi atraşi în reţea 

 rata de recuperare a investiţiei (ROI) 

 fonduri returnate pentru reutilizare 

Sursa de 

finanţare 

Fonduri Structurale / POS CCE –Iniţiativa Jeremie 
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Buget de stat  

Participarea sectorului privat 

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA, AIPPIMM, OTIMMC  

Ministerul Finanţelor Publice 

Consiliul Concurenţei 

Autorităţi locale 

MADR 

MDRT 

Implicaţii 

juridice 

Schema fondului de investiţii de capital de risc va fi supusă regulilor 

concurenţei în ceea ce priveşte ajutorul de stat 

Măsura 1.2 Sporirea accesibilităţii fondurilor de microcreditare 

Descriere Comisia Europeană a accentuat importanţa facilitării accesului 

întreprinzătorilor şi a întreprinderilor mici la micro-credite. Micro-creditarea 

contribuie la creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. În acest sens 

Guvernul urmăreşte realizarea şi implementarea unui sistem de micro-creditare 

care să satisfacă nevoile micro-întreprinderilor şi să asigure o rată atractivă a 

dobânzii pentru creditele micro şi mici.  

Sistemul de micro-creditare va conduce la dinamizarea concurenţei pe piaţă şi 

accelerarea procesului de dezvoltare a acesteia. 

Măsura iniţiată de Guvern va permite accesul micro-întreprinderilor la credite 

mici, definite ca micro-credite, în sprijinul dezvoltării afacerilor, susţinerii şi 

creării de locuri de muncă. 

Acţiunea: 

Dezvoltarea de scheme de microcreditare 

Guvernul are în vedere elaborarea unor scheme de micro-creditare diferenţiate, 

în principal pe baza criteriilor regionale şi sectoriale, care să satisfacă nevoile 

IMM-urilor şi să creeze o cultură a creditării în rândul întreprinzătorilor cu 

şanse mici de accesare a unui credit bancar.  

Beneficiarii vor fi microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de 

afaceri de 8 milioane de lei, în faza de start-up sau de dezvoltare, cât şi 

întreprinzători care din motive diferite intră în categoria dezavantajaţilor cum 

ar fi întreprinzători fără un istoric al creditării, şomeri pe termen lung, tineri 

şomeri, femei etc. 

Valoarea creditului acordat prin aceste scheme va fi de până la 15.000 Euro, 

respectiv circa 60.000 lei. În anumite condiţii, determinate în primul rând de 

ţintele fixate prin politicile guvernamentale, valoarea microcreditului poate fi 

de până la 25.000 Euro. Perioada de acordare a asistenţei financiare este între 1 

şi 5 ani. 
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Pentru operaţionalizarea de scheme de micro-creditare diferenţiate, în principal 

în funcţie de criterii regionale şi/sau sectoriale, se au în vedere următoarele: 

 Stabilirea bazei legale de operare a schemelor şi conceperea planului 

de afaceri în care să se specifice, în fiecare caz în parte, piaţa ţintă, 

criteriile de eligibilitate, termenii şi condiţiile finanţării, bugetul 

operaţional, structura partenerilor de co-finanţare;  

 Selectarea IFN-urilor va ţine cont de următoarele criterii: 

o Capacitatea (experienţa) dovedită în administrarea diferitelor 

scheme de finanţare a IMM-urilor; capacitatea de a 

administra scheme finanţate de UE va fi considerată un 

avantaj; 

o Capacitatea (experienţa) dovedită în parteneriatul, la nivel 

teritorial şi/sau internaţional, cu alte organizaţii; 

o Metodologia de acordare a microcreditelor, contractarea şi  

monitorizarea acestora; 

o Metodologia de evaluare a riscurilor şi modalităţile de 

reducere ale acestora (aranjamente de garantare şi 

contragarantare); 

o Modalităţi de evaluare şi raportare a schemelor administrate.  

 Elaborarea unui Cod de Conduită al IFN-urilor; 

 Dialog cu FEI în vederea acoperirii riscului de garantare, prin 

schema de contragarantare introdusă recent pentru microcredite. 

Perioada  2010-2013 

Rezultate  scheme de micro-creditare diferenţiate 

 minim 8 IFN-uri selectate 

 acord cu FEI referitor la contragarantare 

 cod de conduită al IFN-urilor 

Indicatori de 

realizare 
 creşterea numărului de micro-întreprinderi care beneficiază de micro-

credite  

 număr de locuri de muncă create/locuri salvate 

 valoare totală a micro-creditelor acordate microîntreprinderilor 

 număr de afaceri noi 

Sursa de 

finanţare 

FEI prin iniţiativa JASMINE (Joint Action to Support Microfinance 

Institution in Europe) 

Fonduri structurale 

Surse publice naţionale sau regionale  
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Autoritatea 

responsabilă 

MECMA 

Fondul Român Post Privatizare 

Ministerul Finanţelor Publice 

Consiliul Concurenţei 

Implicaţii 

juridice 

Modificări ale cadrului legislativ privind funcţionarea IFN-urilor 

Măsura  1.3 Consolidarea sistemului de fonduri de garantare pentru IMM 

Descriere Principiul împărţirii riscului între societatea de garantare şi finanţator-bancă 

conduce la reducerea riscului pentru acesta din urma şi multiplică posibilităţile 

de finanţare privată.  

Facilitarea accesului la creditare prin scheme de garantare va îmbunătăţi 

condiţiile finanţărilor şi, implicit, accesul la finanţare al IMM-urilor, în 

condiţiile în care cererea de credit pentru capital de lucru şi dezvoltare este 

insuficient acoperită de ofertă, în special din partea sectorului bancar, dar şi a 

celui nebancar pe componenta de microcreditare. 

Guvernul consideră abordarea regională ca fiind crucială pentru creşterea 

impactului economic şi social al măsurilor de dezvoltare a sectorului IMM. 

Măsura, prin abordarea sa regională, contribuie la atragerea şi implicarea 

sectorului privat în promovarea IMM şi implicit susţinerea dezvoltării 

regionale şi are, în acelaşi timp, marele avantaj că utilizează resursele locale iar 

consultanţa este direcţionată către nevoile specifice ale întreprinzătorilor. 

De asemenea, se estimează o reducere a riscului de faliment al IMM-urilor 

asistate printr-o cunoaştere mai bună a mediului de afaceri în care acestea 

operează şi printr-o analiză şi monitorizare adecvate şi eficiente. 

Guvernul consideră că astfel va îmbunătăţi accesul IMM la finanţare, prin 

îmbinarea resurselor financiare locale private cu sprijinul acordat de stat şi UE. 

Pentru operaţionalizarea măsurii, Guvernul are în vedere următoarele acţiuni: 

Acţiunea: 

Crearea unui sistem descentralizat de fonduri regionale de asistenţă şi 

garantare care să îmbunătăţească accesul IMM-urilor la finanţare prin 

îmbinarea resurselor financiare locale ale băncilor cu garanţiile 

fondurilor locale de garantare  

 Identificarea celei mai convenabile forme juridice de înregistrare a 

schemelor de garantare regionale şi măsuri pentru operaţionalizarea 

acestora; 

 Dezvoltarea sistemului regional de fonduri de garantare. 
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Acţiunea: 

Capitalizarea suplimentară a FNGCIMM prin majorarea capitalului 

social la un nivel care să-i permită o mai bună multiplicare a capitalului în 

condiţii de risc controlat 

 Menţinerea capacitaţii de plată a garanţiilor fără afectarea capacităţii 

de garantare;  

 Crearea posibilităţii de diversificare a produselor financiare care să 

acopere nevoile de modernizare şi retehnologizare ale IMM; 

 Adecvarea gradului de risc asumat la situaţia de criză economică şi 

financiară.   

Acţiunea:  

Capitalizarea continuă a FRCG  

Capitalizarea continuă a FRCG va conduce la dezvoltarea schemelor de 

garantare existente, putând să majoreze profilul riscului în ceea ce priveşte 

sprijinul acordat IMM-urilor, ţinând cont de obiectivul major comunitar 

„creştere economică şi creare de locuri de muncă”. 

Acţiunea: 

Stimularea accesului la schemele europene de cogarantare sau 

contragarantare oferite de: 

 FEI 

 Fondul de garantare pentru IMM-uri şi Fondul de inovare şi 

dezvoltare rapidă pentru IMM-uri, prin cadrul Programul pentru 

inovare şi competitivitate/CIP (2007-2013) 

Perioada  2010-2013 

Rezultate  fonduri de garantare regionale 

Indicatori de 

realizare 
 numărul de IMM-uri asistate pe categorii: microîntreprinderi, 

întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii 

 numărul de garanţii emise pe categorii şi valoarea totală a acestora 

 valoarea totală a creditelor alocate IMM 

 numărul şi valoarea garanţiilor plătite finanţatorului 

Sursa de 

finanţare 

Fondurile Structurale (cofinanţare parte din capitalul social al fondurilor de 

garantare) 

Participare la capital din surse publice naţionale sau regionale 

Participare privată la capital  

Forme asociative sau patronale 
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Programul pentru Inovare şi Competitivitate CIP (2007-2013)  

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA 

FNGCIMM 

Ministerul Finanţelor Publice 

Consiliul Concurenţei 

Implicaţii 

juridice 

Modificarea Legii nr.346/2004 pentru a permite ca pe lângă participarea 

autorităţilor publice locale şi a instituţiilor financiare interne şi internaţionale 

la capitalul social al fondurilor de garantare
4
 să fie posibilă şi participarea 

asociaţiilor patronale, de IMM etc.  

Schemele de garantare, ca şi alte scheme de sprijin financiar, trebuie să se 

supună reglementărilor privind politicile concurenţei referitoare la ajutorul 

de stat. În acest sens, sunt necesare consultări prealabile cu CE. 

 

Prioritatea 2: Încurajarea spiritului inovator al IMM-urilor şi creşterea competitivităţii acestora 

Măsura  2.1 Dezvoltarea afacerilor bazate pe creşterea calităţii producţiei şi pe 

modele de afaceri eco-eficiente 

Descriere Încurajarea inovării în întreprinderile mici şi mijlocii este esenţială pentru 

creşterea economică şi crearea de locuri de muncă dar şi pentru rezolvarea 

provocărilor ce ţin de schimbările climatice, securitate, inclusiv securitate 

energetică sau îmbătrânirea populaţiei. 

Competitivitatea IMM-urilor din România depinde, mai ales pe Piaţa Internă, 

în primul rând de calitatea produselor şi serviciilor furnizate. IMM-urile din 

România se află în competiţie directă cu toate companiile care oferă produse şi 

servicii pe pieţele globale şi, de aceea, trebuie încurajate să folosească toate 

oportunităţile de creştere a competitivităţii şi dezvoltare a afacerilor pe care 

cadrul legislativ şi de reglementare sau iniţiativele bazate pe voluntariat şi 

autoreglementare le oferă în momentul de faţă. 

În domeniul calităţii şi infrastructurilor pentru creşterea calităţii produselor, 

serviciilor şi proceselor manageriale, standardele, susţinute de infrastructura de 

certificare a conformităţii şi metrologie, reprezintă instrumente esenţiale care 

permit funcţionarea eficientă a pieţelor şi diminuarea fragmentării acestora. 

Deasemenea, sprijină protecţia consumatorilor, interoperabilitatea produselor 

/serviciilor şi protecţia competiţiei între întreprinderile din UE dar şi 

cooperarea între ele. Toate aceste elemente asigură accesul mai facil la inovare 

                                                      
4
 Justificare: a) crearea cadrului necesar implementarii unui parteneriat public-privat real, prin implicarea beneficiarilor măsurilor de 

sprijin adoptate de stat în chiar mecanismul de concepere şi aplicare a lor. Consecinţa măsurii - o mai bună cunoaştere a mecanismelor 
financiare de către cei cărora li se adresează fără cheltuieli suplimentare cu diseminarea informaţiilor; 

b) reducerea efortului financiar al statului la participarea la capitalul social al fondurilor de garantare, fără pierderea controlului asupra 

deciziilor strategice privind activitatea acestora. 
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şi la aplicarea rezultatelor cercetării-dezvoltării al sectorului IMM. 

Competitivitatea întreprinderilor depinde de eficienţa şi participarea 

întreprinderilor şi actorilor interesaţi de dezvoltarea afacerilor acestora la 

activităţile de standardizare, certificare a conformităţii şi metrologie, în special 

în privinţa creşterii calităţii produselor şi serviciilor şi valorificării 

potenţialului de inovare de produs şi organizaţional existente în întreprinderi.  

Creşterea competitivităţii unei întreprinderi poate fi realizată prin eficientizarea 

organizării muncii sau proceselor derivate, prin implementarea unor standarde 

de management sau proces. Acest lucru poate facilita în mod indirect, crearea 

de noi produse sau servicii. 

Pe lângă efectele directe ale implicării IMM-urilor în standardizare, beneficiile 

acestora sunt şi indirecte, în principal datorită accesului IMM la cunoaşterea 

aspectelor de natură tehnică ale standardelor, Iată câteva exemple concludente 

în acest sens: 

 accesul la cunoaşterea unor tehnologii şi metode noi de management 

existente pe piaţă; 

 accesul la cunoaşterea unor tehnologii noi şi a oportunităţilor de piaţă 

asociate cu acestea,. 

Implicarea IMM-urilor în activităţile de standardizare poate conduce la 

dezvoltarea de standarde chiar de către întreprinderi sau la o colaboare mai 

strânsa a IMM cu principalii  actori inovatori din piaţă. 

Pe de altă parte, asociaţiile de IMM-uri trebuie să fie prezente în mod activ în 

conducerea organismelor de standardizare şi de acreditare. Astfel se poate 

asigura implicarea directă a acestora în activitatea de  standardizare. Pe baza 

consultărilor cu IMM-urile membre şi cu ONG-urile expert, aceste organizaţii 

pot spori capacitatea de reprezentare a IMM-urilor în standardizare la nivel 

naţional şi european. 

Guvernul susţine creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin 

promovarea utilizării tehnologiilor şi proceselor manageriale bazate pe 

respectarea şi protecţia mediului înconjurător, inclusiv prin încurajarea eco-

inovării de produs sau proces. 

Prin prezenta măsură, Guvernul României încurajează sectorul IMM să 

beneficieze de oportunităţile de afaceri apărute ca urmare a implementării 

investiţiilor publice în domenii precum: utilizarea durabilă a resurselor 

naturale, prevenirea schimbărilor climatice şi eficienţa energetică. Aceste 

proiecte reprezintă, în acelaşi timp precedente, care pot duce la accesarea de 

către întreprinderile romanesti a noi pieţe, la nivel european şi internaţional, 

unde pot să replice cu succes rezultatele eforturilor susţinute la nivel naţional 

în domeniul cercetării-dezvoltării. 

Guvernul susţine IMM-urile şi, în acelaşi timp, actorii care sprijină dezvoltarea 

afacerilor în vederea reducerii intensităţii energetice a tehnologiilor utilizate de 

către întreprinderi şi a impactului acestora asupra mediului. În acest sens, acest 
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criteriu este luat în considerare la poziţionarea întreprinderilor pentru accesarea 

schemelor de finanţare pentru IMM-uri (vezi Măsura 2.1, Acţiunea privind 

Sprijin public pentru achiziţionarea de echipamente). 

În vederea implementării prezentei măsuri, Guvernul urmăreşte realizarea 

următoarelor acţiuni: 

Acţiunea:  

Sprijin pentru organizaţiile de reprezentare a intereselor IMM-urilor şi a 

celor expert din domeniul afacerilor pentru a creşte capacitatea de 

reprezentare a intereselor IMM în structurile şi activităţile instituţiilor 

din domeniul infrastructurii calităţii din România, cu precadere în 

activităţile de standardizare  

Guvernul are în vedere: 

 creşterea conştientizării potenţialilor utilizatori asupra existenţei, 

rolurilor, responsabilităţilor şi funcţionării organizaţiilor din 

domeniul infrastructurii calităţii din România; 

 creşterea notorietăţii standardelor şi proceselor de standardizare şi 

certificare a conformităţii în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

actorilor interesaţi de sprijinirea dezvoltării afacerilor; 

 crearea şi dezvoltarea abilităţilor şi capacităţilor întreprinderilor şi 

organizaţiilor de sprijin al dezvoltării afacerilor, necesare pentru a 

utiliza eficient procesele de standardizare şi rezultatele acestora 

pentru creşterea competitivităţii. 

Acţiunea:  

Sprijin pentru diseminarea unei noi culturi a calităţii în România, 

îndeosebi prin intermediul structurilor de sprijin al dezvoltării afacerilor 

Acţiunea urmăreşte implicarea organizaţiilor de reprezentare şi de sprijin al 

afacerilor din România în crearea şi susţinerea unei noi culturi a calităţii şi 

competitivităţii în interiorul sectorului IMM, prin sprijinirea activităţilor 

specifice organizaţiilor întreprinzătorilor/consumatorilor (ONG-uri), 

patronatelor, organizaţiilor de protecţie a mediului, la nivel naţional şi în 

strânsă cooperare cu organizaţiile similare la nivel european. Structurile expert 

de sprijin al dezvoltării afacerilor vor fi principalul suport instituţional al 

implementării acţiunii. 

Acţiunea:  

Susţinerea dezvoltării organizaţiilor din domeniul infrastructurilor 

calităţii, în special în vederea creşterii accesibilităţii întreprinderilor mici 

şi mijlocii  la serviciile oferite şi la activităţile desfăşurate de către acestea. 

Acţiunea vizează asigurarea accesului IMM  la cunoasterea activităţilor 

organizaţiilor din domeniul infrastructurii calităţii - standardizare şi 

metrologie.    
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Perioada  2010-2013 

Rezultate  noi întreprinderi/asociaţii implicate în activitatea de standardizare 

 noi întreprinderi care utilizează standarde de tehnologii sau 

manageriale 

Indicatori de 

realizare 
 creşterea gradului de informare asupra activităţii de standardizare 

 creşterea ratei de participare a asociaţiilor de IMM-uri la activitatea 

de standardizare  

 creşterea numărului de organizaţii suport pentru IMM-uri implicate 

în activitatea de standardizare 

Sursa de 

finanţare 

Bugetul de Stat, Fonduri UE 

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA 

MECTS 

Implicaţii 

juridice 

- 

Măsura 2.2. Creşterea nivelului de înnoire tehnologică în IMM-uri, în vederea 

sporirii calităţii şi a productivităţii muncii  

Descriere Inovarea este esenţială pentru creşterea competitivităţii, mai ales în condiţiile 

globalizării.  Pentru a rămâne competitive, IMM-urile trebuie să fie  

inovative şi să investească mai mult în cercetare şi dezvoltare tehnologică, 

astfel încât să se adapteze la schimbările care intervin în economia globală şi 

să fie dotate corespunzător pentru a crea produse şi servicii noi în vederea 

comercializării acestora. 

Achiziţia de noi tehnologii presupune competenţe tehnice şi manageriale de 

înalt nivel, în special în domeniile: 

 analizei tehnologice şi a tendinţelor internaţionale de dezvoltare 

tehnologică, precum şi prin informare din brevete sau alte obiecte de 

proprietate industrială în domeniul principal de activitate al 

întreprinderii şi domeniile de afaceri conexe. Aceste analize trebuie 

să permită decizii manageriale întemeiate pe informaţii la zi şi 

relevante privind investiţia în tehnologiile optime, în raport cu 

cerinţele de calitate şi preţ ale pieţei, pe care întreprinderea doreşte să 

intre sau să se dezvolte. 

 organizării muncii, analizării şi modificării structurilor 

organizaţionale şi a proceselor de lucru, care apar în urma 

implementării unui proiect de investiţii în tehnologii noi pentru 

întreprindere. 

 internaţionalizării afacerilor întreprinderii. 

Consultarea reprezentanţilor IMM a evidenţiat conştientizarea gradului lor 
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redus de informare cu privire la rezultatele activităţilor de dezvoltare 

tehnologică la nivel european şi internaţional, a dificultăţilor în obţinerea de 

servicii de consultanţă şi transfer de cunoştinţe în domenii tehnologice 

specializate şi a dificultăţilor asociate utilizării de tehnologii învechite. De 

asemenea, IMM-urile întâmpină dificultăţi în  implementarea de noi tehnologii 

determinate de nivelul scăzut de cunoştinţe privind implementarea proceselor 

de schimbare organizaţională necesare utilizării unei tehnologii noi. 

Pentru IMM din România, principala sursă de competitivitate pe Piaţa Internă 

a UE şi pe pieţele internaţionale, este costul redus al forţei de muncă, în 

detrimentul introducerii şi utilizării de noi tehnologii sau inovării în domeniul 

produselor sau serviciilor. Aceasta face ca majoritatea întreprinderilor, 

îndeosebi din sectorul producţiei de bunuri, să se limiteze la activităţi care 

presupun un consum mare de forţă de muncă, de cele mai multe ori slab 

calificată. 

Menţinerea acestei situaţii poate conduce la scăderea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu efecte negative asupra îndeplinirii 

obiectivelor de reabilitare economică la nivel naţional. 

În acest context, este justificată intervenţia publică în sprijinirea IMM-urilor 

pentru achiziţionarea de tehnologii noi care să le permită intrarea în competiţia 

de pe pieţele internaţionale. Sprijinul public pentru proiectele de investiţii în 

tehnologii trebuie să fie orientat şi către facilitarea accesului IMM-urilor la 

servicii de consultanţă tehnologică şi managerială de înalt nivel calitativ care 

să asigure un impact maxim proiectelor lor de investiţii. 

Proiectele de investiţii ale IMM-urilor trebuie să fie susţinute, în mod indirect, 

prin acordarea de sprijin public pentru crearea şi dezvoltarea unor entităţi care 

să ofere servicii de consultanţă în domeniul transferului tehnologic 

transnaţional. 

Ambele tipuri de intervenţii trebuie să fie implementate în condiţiile asigurării 

proximităţii geografice a serviciilor către întreprinderi. Acest principiu 

presupune corelarea politicilor la nivel naţional cu cele la nivel regional şi 

local, inclusiv prin stimularea autorităţilor locale în vederea elaborării şi 

implementării de strategii de dezvoltare locală care să sprijine dezvoltarea şi 

înnoirea tehnologică a IMM locale, în concordanţă cu nevoile specifice ale 

acestora, identificate la nivel regional. 

Guvernul consideră că sprijinul public orientat spre înnoire tehnologică şi 

servicii de transfer tehnologic stimulează desfăşurarea activităţilor de inovare 

în cadrul întreprinderii, cu precădere a inovării de proces, cu efect imediat 

asupra competitivităţii acesteia. 
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Acţiunea:  

Reanalizarea şi reorientarea ajutorului de stat pentru inovare în 

concordanţă cu nevoile de susţinere a inovării în interiorul sectorului 

IMM, precum şi cu obiectivele regionale de sprijinire a inovării 

Guvernul are în vedere: 

 Creşterea conştientizării întreprinzătorilor privind importanţa inovării 

pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor; 

 Redefinirea sectorială sau inter-sectorială a iniţiativelor publice de 

sprijin al inovării în condiţiile estompării specializării IMM-urilor în 

întreprinderi de producţie şi întreprinderi de servicii; 

 Valorificarea potenţialului inovativ al întreprinderilor mici şi mijlocii 

prin orientarea sprijinului pentru inovare către probleme cum ar fi 

schimbarea climatică şi protecţia mediului, îmbătrânirea populaţiei; 

 Sprijinirea iniţiativelor de inovare ale actorilor economiei sociale – 

cooperaţia; 

 Continuarea şi dezvoltarea sprijinului public în vederea creşterii 

interesului pentru protejarea proprietăţii intelectuale dezvoltate în 

cadrul întreprinderii şi sporirii accesibilităţii instrumentelor de 

protecţie a proprietăţii intelectuale; 

 Extinderea consultării pentru planificarea obiectivelor privind   

stimularea inovării prin implicarea actorilor responsabili cu 

proiectarea sistemelor regionale de inovare. 

Acţiunea:  

Sprijin pentru susţinerea creării şi dezvoltării capacităţii tehnice şi 

competenţelor de facilitator/intermediar de transfer tehnologic 

transnaţional ale furnizorilor de servicii în domeniul sprijinirii inovării 

Sprijinul financiar va fi acordat pentru participarea la reţele europene a 

furnizorilor de servicii în domeniul sprijinirii inovării. Aceştia vor pune la 

dispoziţia IMM-urilor servicii de informare şi analiză tehnologică, precum şi 

consultanţă pentru transfer de tehnologie. 

Furnizorii de servicii în domeniul sprijinirii inovării pot fi organizaţii de  

întreprinzători, patronate, alte organizaţii ce sprijină dezvoltarea afacerilor şi 

inovării, camere de comerţ etc.  

Guvernul va acţiona în primul rând pentru consolidarea experienţelor existente 

şi dovedite viabile.  
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Acţiunea:  

Finanţare pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi servicii de 

sprijinire a inovării pentru IMM 

 Pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării, finanţarea 

următoarelor activităţi: consultanţă managerială, asistenţă 

tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, consultanţă în materie 

de achiziţii, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate 

intelectuală şi pentru demersurile de acordare a licenţelor, activităţi 

de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;   

 Pentru servicii de sprijinire a inovării, finanţarea costurilor pentru 

spaţii de lucru, bănci de date, biblioteci tehnice, studii de piaţă, 

utilizarea de laboratoare, etichetarea, testarea şi certificarea calităţii; 

 Finanţare maximă de 200 000 Euro pe beneficiar, în cadrul unei 

perioade de 3 ani. 

Sprijinirea IMM în vederea accesării facile de servicii de informare şi 

consultanţă tehnologică contribuie la fundamentarea alegerilor tehnologice şi 

luarea deciziei optime pentru proiectele de investiţii în tehnologie nouă pentru 

întreprindere. 

De asemenea, Guvernul României va continua implementarea: 

 programului naţional multianual (2006 - 2012) pentru susţinerea 

accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi 

consultanţă; 

 programului national pentru cresterea competitivitatii IMM prin 

inovarea produselor şi serviciilor lansate pe piaţă; 

 programului UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea 

dezvoltării IMM. 

Acţiunea:  

Sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la Programul Cadru 

7, CIP şi alte programe comunitare care sprijină transferul de cunoştinţe 

Este esenţial ca Guvernul să sprijine potenţialul de cercetare şi inovare 

tehnologică al IMM-urilor prin facilitarea comunicării acestora cu comunitatea 

de cercetare şi prin acţiuni menite să crească gradul de informare în legătură cu 

acţiunile finanţate prin Programul Cadru 7, CIP şi alte programe comunitare. 

Acţiunea:  

Schemă de finanţare pentru IMM-uri în scopul realizării de proiecte de 

cercetare-dezvoltare şi inovare  

 Finanţare pentru activităţi de cercetare industrială, în cotă de până la 

60% pentru întreprinderile mijlocii şi până la 70% pentru 

întreprinderile mici; 
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 Finanţare pentru activităţi de cercetare experimentală, în cotă de până 

la 35% pentru întreprinderile mijlocii şi până la 45% pentru 

întreprinderile mici. 

Guvernul urmăreşte creşterea accesului IMM-urilor la finanţarea publică 

destinată cercetării-dezvoltării şi inovării. În prezent, accesul întreprinderilor 

este condiţionat de aspecte formale (cod CAEN şi evaluare şi înregistrare în 

sistemul ANCS) şi nu depinde exclusiv de calitatea proiectului sau relevanţa 

obiectivelor acestuia. 

Acţiunea:  

Finanţare pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate 

industrială pentru IMM 

 Finanţarea activităţilor de pregătire, depunere şi examinare a 

cererilor de protecţie la OSIM, precum şi acoperirea costurilor pentru 

traducere şi a altor costuri rezultate din obţinerea sau validarea 

dreptului de proprietate industrială în alt stat membru; 

 Finanţarea activităţilor de cercetare industrială, în cotă de până la 

60% pentru întreprinderile mijlocii şi până la 70% din costurile 

eligibile pentru întreprinderile mici; 

 Finanţarea activităţilor de cercetare experimentală, în cotă de până la 

35% pentru întreprinderile mijlocii şi până la 45% din costurile 

eligibile pentru întreprinderile mici. 

Acţiunea:  

Finanţare pentru angajarea temporară de personal cu înaltă calificare în 

IMM 

Finanţarea
5
 nu va depăşi 50% din costurile eligibile pentru o perioadă de 

maximum 3 ani pe beneficiar şi pe persoană angajată temporar; 

Personalul angajat temporar nu trebuie să înlocuiască alţi salariaţi, ci trebuie să 

fie încadrat pe un post nou-creat în cadrul întreprinderii beneficiare, trebuie să 

fi lucrat cel puţin doi ani pentru organizaţia de cercetare sau pentru 

întreprinderea mare care împrumută/ detaşează personalul şi trebuie să 

efectueze la beneficiar activităţi de cercetare, dezvoltare şi/sau inovare. 

Perioada  2010-2013 

Rezultate  scheme de ajutor de stat 

 IMM-uri participante la PC7, CIP şi alte programe comunitare 

 drepturi de proprietate industrială pentru IMM-uri validate 

                                                      
5 Sunt eligibile toate costurile de personal aferente închirierii şi încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare pe o perioadă 

determinată de maximum 3 ani, inclusiv costurile aferente folosirii unei agenţii de recrutare şi indemnizaţia de deplasare pentru 

personalul detaşat/împrumutat. Costurile unor servicii de consultanţă prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie 

angajat la beneficiar, nu vor fi eligibile. 
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 personal cu înaltă calificare angajat temporar în IMM-uri 

 activităţi de CDI în mai multe IMM-uri 

Indicatori de 

realizare 
 număr de proiecte finanţate pentru IMM-uri 

 număr de IMM beneficiare de sprijin indirect 

 număr de IMM beneficiare de servicii de informare tehnologică 

 număr de IMM beneficiare de servicii de analiză tehnologică 

 număr de proiecte de investiţii în noi tehnologii  

Sursa de 

finanţare 

Buget de Stat 

Fonduri Structurale 

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA, AIPPIMM, OTIMMC 

MECTS 

Implicaţii 

juridice 

- 

Măsura  2.3 Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel naţional - 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării de incubatoare de afaceri şi de parcuri 

industriale şi tehnologice 

Descriere Politicile privind dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi 

inovare sunt definite prin Strategia de CDI 2007-2013 şi implementate prin 

Programul Naţional de CDI 2007-2013. 

Obiectivele politicilor naţionale de inovare, deşi sunt în concordanţă cu 

politicile UE, sunt dificil de realizat, datorită unor deficienţe care afectează 

negativ acţiunile recomandate pentru implementarea acestora.  

Principalele categorii de probleme care afectează negativ demersurile 

orientate în vederea atingerii obiectivelor politicilor de stimulare a inovării 

sunt: 

 slaba capacitate a întreprinderilor de a acţiona în propriul interes, ca 

urmare a deficienţelor manageriale, a lipsei de cunoştinţe 

tehnologice, precum si a deficienţelor privind abilităţile de învăţare şi 

aplicare a cunoştinţelor manageriale şi tehnice, 

 lipsa unei reţele de facilitatori / administratori de incubatoare si 

parcuri tehnologice cu expertiză îndelungată la nivelul participării în 

cadrul unor reţele europene / internaţionale de profil; 

 deficienţe privind performanţa organizaţională a actorilor sistemului 

naţional de inovare; orientări disciplinare rigide în universităţi şi 

inabilitatea constantă a institutelor de cercetare de a se adapta rapid 

la schimbările mediului de afaceri;   

 comunicarea slaba între actorii sistemului de inovare prezentaţi 
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anterior; 

 deficienţe în elaborarea, implementarea şi evaluarea impactului 

politicilor publice de stimulare a inovării.  

În domeniul înfiinţării incubatoarelor de afaceri, performanţa este în general 

slabă şi multe dintre firmele incubate nu îşi îndeplinesc obiectivele de creştere 

şi creare de noi locuri de muncă. Adesea falimentul apare la scurt timp după 

perioada de incubare sau chiar în timpul acestei perioade. Această situaţie 

indică probleme privind selecţia întreprinderilor incubate şi calitatea serviciilor 

oferite acestora. 

Guvernul are în vedere următoarele acţiuni: 

Acţiunea:  

Crearea de structuri noi de sprijin al IMM-urilor în domeniul inovării la 

nivel local/regional, precum şi sprijinirea celor existente şi funcţionale la 

parametrii de succes 

Structurile de sprijin al inovării reprezintă un răspuns la problemele dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel local şi regional, mai ales prin prisma 

particularităţilor lor de dezvoltare economică şi socială. Valorificarea 

potenţialului de dezvoltare locală şi regională a IMM trebuie realizată în strâns 

parteneriat cu autorităţile publice responsabile şi cu ceilalţi actori locali ai 

dezvoltării: camere de comerţ, asociaţii de întreprinzători, centre expert în 

dezvoltarea locală, regională şi a IMM-urilor, asociaţii profesionale, 

universităţi, institute de cercetare, etc.  

Sprijinul public la nivel central va fi orientat către susţinerea iniţiativelor 

locale şi regionale prin care se creează şi se dezvoltă organizaţii de sprijinire a 

afacerilor şi inovării, în principal centre expert pentru dezvoltare locală, 

regională şi a IMM-urilor.  

În funcţie de nivelul implicării autorităţilor locale şi regionale, dar şi a 

întreprinzătorilor locali, organizaţiilor de reprezentare a intereselor acestora, 

centrelor expert, universităţilor şi institutelor de cercetare, se vor selecta 

oraşele care vor beneficia de asistenţă financiară pentru înfiinţarea/dezvoltarea 

de incubatoare de afaceri sau parcuri industriale/tehnologice. 

Va fi revăzută actuala legislaţie care în prezent nu permite administrarea 

parcurilor tehnologice/industriale decât de către societăţi comerciale. 

Revederea legislaţiei se va face în acord cu experienţa mondială care,  permite 

administratrea parcurilor/incubatoarelor de către organizaţii non-profit, de tipul 

asociaţiilor. În acest mod, IMM-urile eneficiare ale unui astfel de proiect se pot 

asocia și implicit, participa direct la luarea deciziilor pentru administrarea 

parcului/incubatorului respectiv.  

Guvernul va acţiona în primul rând pentru consolidarea și dezvoltarea 

experienţelor existente dovedite viabile.  
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Acţiunea:  

Stimularea înfiinţării, dezvoltării şi funcţionării în reţea a structurilor de 

sprijin al afacerilor 

Vulnerabilitatea unei întreprinderi mici este maximă în primii ani de activitate. 

Aceasta se datorează unui complex de factori, cum ar fi: 

 resursele pentru începerea unei afaceri sunt reduse;  

 dificultatea de a crea parteneriate tehnologice, cooperări industriale 

cu întreprinderile mari; 

 lipsă de experienţă managerială; 

 dificultatea de a obţine finanţare datorită statutului de întreprindere 

nouă. 

Structurile de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor şi în special incubatoarele 

de afaceri, au rolul de a atenua impactul problemelor enumerate mai sus şi de 

a susţine crearea şi funcţionarea întreprinderii în perioada de maximă 

vulnerabilitate a acesteia, prin furnizarea de: 

 consultanţă şi instruire managerială, în special pentru proiectarea 

corectă a proceselor de lucru în cadrul întreprinderii; 

 personal calificat pentru diferitele funcţiuni ale întreprinderii, cu 

precădere în domeniile financiar/contabil, secretariat, marketing, 

acces finanţare; 

 schimb de bune practici şi transfer de expertiză între firmele incubate 

sau asistate. 

Va fi elaborată o schemă de finanţare pentru sprijinirea creării şi dezvoltării 

activităţilor în reţea a incubatoarelor de afaceri. Guvernul va sprijini activităţi 

tip reţea pentru incubatoare şi centre expert de dezvoltare locală, regională şi 

pentru IMM-uri. 

În funcţie de situaţia specifică la nivel local/regional (şi, mai ales în funcţie de 

nivelul de dezvoltare locală/regională) incubatorul de afaceri poate deveni 

relativ uşor o structură de incubare pentru cercetare şi inovare. 

Acestea vor asigura şi servicii de informare privind noile tehnologii din 

domeniul de specializare precum şi servicii de sprijin al transferului tehnologic 

şi vor putea forma o reţea separată. 

Pe acest fundal se va analiza oportunitatea implementării unei scheme de 

finanţare pentru activităţi realizate de întreprinderile nou-create inovatoare. 

În cadrul acestei scheme: 

 finanţarea trebuie să aibă ca rezultat intensificarea activităţilor de 

cercetare-dezvoltare şi inovare la nivelul beneficiarului prin creşterea 

acestora în volum, piaţă geografică, investiţii dedicate etc.  

 beneficiarii potentiali pot fi întreprinderi mici, cu o vechime mai mică de 6 
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ani, cu caracter inovator, atestat prin faptul că valoarea cheltuielilor pentru 

cercetare-dezvoltare a reprezentat cel puţin 15% din costurile totale de 

operare în cel puţin unul din ultimii 3 ani care preced acordarea finanţării; 

 activităţile din cadrul proiectelor realizate de întreprinderile nou-create 

inovatoare se finanţează cu 100% din costurile eligibile pe perioada în care 

beneficiarul îndeplineşte condiţiile de întreprindere nou-creată inovatoare, 

cu condiţia ca ajutorul să nu depăşească 1 milion de euro; 

 Guvernul va acţiona în primul rând pentru consolidarea experienţelor 

existente dovedite viabile.  

Perioada  2010-2013 

Rezultate  noi structuri de sprijin al afacerilor şi al inovării înfiinţate 

 structuri existente sprijinite (în cazul în care s-au dovedit viabile)  

 schemă de finanţare pentru sprijinirea creării şi dezvoltării 

activităţilor în reţea a structurilor de sprijin al afacerilor 

Indicatori de 

realizare 
 rata de creştere a numărului de întreprinderi inovatoare 

 rata de creştere a structurilor de sprijin al inovării 

 rata de creştere a structurilor de sprijin pentru sprijinirea IMM-urilor 

nou înfiinţate 

 creşterea eficienţei în definirea politicilor publice de sprijin al 

inovării 

Sursa de 

finanţare 

Buget de Stat  

Fonduri Structurale 

Autoritatea 

responsabilă 

MECTS 

MECMA, AIPPIMM, OTIMMC 

Implicaţii 

juridice 

Îmbunătăţirea reglementărilor privind planificarea şi implementarea măsurilor 

de sprijin pentru înfiinţarea de noi IMM-uri şi stimularea inovării 

Măsura  2.4 Promovarea activităţii de e-afaceri într-o societate informaţională 

Descriere Guvernul consideră că promovarea activităţii de e-afaceri creează noi 

oportunităţi pentru IMM-uri şi contribuie la creşterea productivităţii 

companiilor şi, implicit, a competitivităţii lor, prin îmbunătăţirea accesului 

la informaţii. 

Până la sfârşitul anului 2013, cetăţenii, firmele şi administraţia centrală şi 

locală vor beneficia de un set definit de servicii de e-Guvernare, puse în 

practică în conformitate cu standarde clare, la un nivel maxim de calitate şi 

de siguranţă, fiind asigurat un ritm adecvat de creştere a numărului de 

utilizatori, sustenabilitatea serviciilor şi actualizarea acestora. 

Pentru întreprinderile româneşti dezvoltarea comerţului electronic poate 
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contribui la reducerea semnificativă a costurilor de tranzacţionare şi la 

creşterea vitezei de interacţiune între partenerii de afaceri.  

Măsura este complementară cu politicile UE în domeniul dezvoltării 

societăţii informaţionale cât şi cu acţiunile propuse pentru atingerea 

obiectivului de guvernare pe perioada 2009-2012: Implementarea unui 

cadru strategic unitar şi coerent, respectiv „Strategia România Digitală -e-

strategia pentru o societate informaţională". 

Măsura asigură, de asemenea, complementaritatea cu politicile de 

promovare şi stimulare a dezvoltării economice, a coeziunii sociale şi 

reducerea decalajelor regionale de dezvoltare. 

Se aşteaptă ca implementarea măsurii să aibă un efect semnificativ asupra 

mediului concurenţial şi să ducă la reducerea costurilor administrative 

suportate de companii. 

Acţiunea: 

Program de sprijin pentru micro-întreprinderi inovative în vederea 

construirii infrastructurii necesare emiterii electronice a facturilor 

Programul de sprijin va include o componentă de training în domeniul 

inovării pentru personalul micro-întreprinderilor. 

Acţiunea: 

Dezvoltarea unui portal de servicii electronice pentru IMM-uri (în cadrul 

portalului e-România) şi campanie de promovare a portalului în vederea 

diseminării serviciilor pe scară cât mai largă.  

 Introducerea de noi servicii electronice ca urmare a recomandărilor 

CE pentru sprijinirea domeniului e-afaceri pentru reducerea 

barierelor şi a poverii administrative; 

 Informarea IMM-urilor asupra serviciilor electronice la care au 

acces. 

Perioada  2010-2013 

Rezultate  program de sprijinire a micro-întreprinderilor inovative 

 portal de servicii electronice pentru IMM-uri 

 servicii electronice destinate IMM-urilor  

Indicatori de 

realizare 
 număr de noi membri atraşi în structura cooperatistă 

 număr de proiecte aprobate pentru finanţare 

 număr de persoane instruite 

 creşterea la 70% a procentului firmelor care utilizează Internetul ca 

principal mijloc de interacţiune cu instituţiile statului. 

 minimum 1 serviciu electronic introdus pe zi 
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 număr acţiuni de informare 

 număr persoane/companii atinse de campania de informare 

 creşterea gradului de informare în rândul IMM-urilor asupra 

serviciilor din administraţia publică 

Sursa de 

finanţare 

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 

Surse bugetare 

Programul Cadru 7  

Autoritatea 

responsabilă 

Ministerul Finanţelor Publice  

MECMA 

MECTS 

MCSI 

Implicaţii 

juridice 

- 
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Prioritatea 3: Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare în domeniul IMM şi al 

cooperaţiei 

Măsura 3.1 Îmbunătăţirea cadrului de reglementare pentru IMM, simplificarea 

procedurilor de intrare și/sau ieşire pe piaţă şi reducerea barierelor şi a 

sarcinilor administrative 

Descriere Întreprinderile mici şi mijlocii din România continuă să se confrunte cu 

dificultăţi generate de numărul mare de acte normative, lipsa de coerenţă şi 

stabilitate a cadrului de reglementare în care îşi desfăşoară afacerile,  disfuncţii 

administrative, normativitate excesivă, reglementări cu prevederi contradictorii 

sau paralele, inconstanţă procedurală. 

Îmbunătăţirea cadrului de reglementare pentru IMM-uri, simplificarea 

procedurilor de intrare şi/sau ieşire de pe piaţă precum şi reducerea barierelor şi 

a sarrcinilor  administrative vizează, în principal, creşterea calităţii rezultatelor 

procesului de elaborare şi implementare de politici publice la nivel comunitar şi 

în cadrul administraţiilor Statelor Membre. 

Măsura este în concordanţă cu obiectivele şi măsurile cuprinse  în Planul 

Naţional de Reforme, în special cu obiectivul de elaborare şi promovare a 

politicilor publice şi a actelor normative naţionale care la rîndul lor, respectă 

prevederile „Small Business Act”.  

Măsurile de simplificare a reglementărilor sau de măsurare şi reducere a 

sarcinilor administrative în România vor fi coordonate cu eforturile de acelaşi 

tip ale Comisiei Europene, fiind urmarită evitarea apariţiei de sarcini 

administrative adiţionale celor impuse de reglementările europene  

Esenţială pentru atingerea cu succes a obiectivelor de reducere a sarcinilor  

administrative este desfăşurarea sistematică şi eficientă a acţiunilor de 

măsurare a costurilor administrative impuse întreprinderilor de către 

reglementările aplicabile acestora. 

Guvernul României a stabilit, prin Planul Naţional de Reforme şi Strategia 

pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei publice centrale 2008 

– 2013, obiective şi măsuri detaliate de creare şi dezvoltare a capacităţii 

instituţionale în privinţa creşterii calităţii şi eficienţei utilizării de către toate 

instituţiile administraţiei publice centrale a metodologiei de măsurare a 

sarcinilor administrative impuse întreprinderilor, îndeosebi a metodologiei 

modelului de cost standard.  

Prezenta strategie urmăreşte continuarea şi creşterea amplorii acţiunilor de 

dezvoltare a resurselor umane ale administraţiei publice în domeniu şi, 

concomitent cu acestea, acţiuni de măsurare a costurilor administrative impuse 

IMM, în special prin creşterea numărului de proiecte de măsurare a costurilor 

la  nivel sectorial sau demararea de proiecte în domeniul măsurării costurilor 

administrative generate de reglementările orizontale. 

Concomitent, reducerea sarcinilor administrative va fi însoţită de acţiuni 
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orientate către atingerea obiectivelor de reducere şi simplificare a 

reglementărilor aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii. 

O atenţie deosebită va fi acordată simplificării reglementărilor privind intrarea 

şi ieşirea de pe piaţă a întreprinderilor. 

Guvernul are în vedere următoarele acţiuni: 

Acţiunea:  

Simplificarea şi îmbunătăţirea calităţii reglementărilor existente precum şi 

a propunerilor de politici publice şi reglementări  

În cadrul acestei acţiuni sunt planificate şi vor fi realizate demersuri privind: 

 Crearea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale de evaluare ex-ante şi ex-

post a impactului politicilor publice şi reglementărilor. O atenţie 

deosebită va fi acordată acţiunilor de creştere a capacităţii instituţionale 

de evaluare a impactului măsurilor de sprijin al întreprinderilor; 

 Planificarea şi implementarea de proiecte de simplificare a 

reglementărilor existente în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Acţiunea:  

Continuarea şi extinderea proiectelor de măsurare a costurilor şi 

reducerea sarcinilor administrative impuse IMM-urilor 

În cadrul acestei acţiuni vor fi realizate proiecte privind: 

 Crearea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale, îndeosebi dezvoltarea 

resurselor umane în domeniul măsurării costurilor administrative pe care 

reglementările existente le impun asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, 

utilizând metodologia de măsurare a costului standard; 

 Adoptarea bunelor practici europene privind utilizarea metodologiei de 

măsurare a costurilor administrative, îndeosebi prin participarea la 

activităţile reţelei europene Standard Cost Model. 

Acţiunea:  

Extinderea eforturilor de reducere a barierelor administrative în calea 

înfiinţării, dezvoltării, transferului sau ieşirii de pe piaţă a IMM-urilor 

În cadrul acestei acţiuni vor fi realizate proiecte privind: 

 Îmbunătăţirea calităţii şi eficientizarea furnizării serviciilor publice 

destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, prin simplificarea procedurilor 

administrative cu impact asupra înfiinţării şi dezvoltării IMM, prin 

introducerea de birouri unice /one stop shop în cadrul proiectului pilot cu 

acelaşi nume; 

 Continuarea inventarierii şi evaluării sistemelor actuale de aprobare şi 

autorizare în privinţa intrării şi ieşirii de pe piaţă a întreprinderilor; 

 Continuarea eforturilor de reducere a barierelor administrative în 
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domeniul transferului afacerilor şi implementarea de bune practici 

europene în domeniu. 

Acţiunea: 

Consultarea autorităţilor locale în scopul elaborării de politici publice şi 

reglementări 

Pe fundalul aplicării politicilor generale de descentralizare, responsabilitatea 

pentru elaborarea şi aplicarea de politici publice va reveni autorităţilor locale 

(niveluri sub-naţionale). În aceste condiţii, pe baza consultării cu aceste 

autorităţi, Guvernul va lua măsuri pentru creşterea capacităţii de elaborare şi 

implementare de acţiuni la nivelul acestora. 

Acţiunea:  

Consultarea şi creşterea competenţelor de elaborare de propuneri de 

politici publice a actorilor non-guvernamentali relevanţi pentru 

reprezentarea, sprijinirea şi dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

În cadrul acestei acţiuni vor fi finanţate proiecte privind: 

 Consultarea sistematică a actorilor non-guvernamentali relevanţi pentru 

elaborarea propunerilor de politici publice şi reglementări, precum şi 

creşterea numărului de organizaţii consultate; 

 Sprijinirea dezvoltării instituţionale, inclusiv a resurselor umane din:   

o organizaţiile neguvernamentale de reprezentare a diverselor 

interese ale întreprinzătorului şi întreprinderilor, în special ale celor 

mici şi mijlocii precum: patronate, asociaţii de întreprinzători, 

camere de comerţ etc.; 

o a organizaţiilor expert în domeniul dezvoltării IMM-urilor sau a 

altor  organizaţii legate de mediul de afaceri  

Organizaţiile menţionate mai sus vor fi implicate în procesele de consultare a 

sectorului privat în vederea elaborării de propuneri de reglementări şi a 

evaluării de politici; va fi sprijinită diversitatea şi complementaritatea între 

rolul organizaţiilor de reprezentare şi cel al organizaţiilor de expertiză pentru 

sprijinirea dezvoltării sectorului IMM. 

Acţiunea: 

Dezvoltarea unui sistem statistic care să permită monitorizarea evoluţiei 

sectorului IMM  

Pe baza sistemului statistic se va elabora: „Raportul anual privind dezvoltarea 

sectorului IMM în România”. Raportul – finanţat de Guvern - va avea la bază o 

cercetare statistică cantitativă asupra sectorului IMM şi va fi utilizat ca 

instrument activ de politică economică în domeniul IMM. 
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  Acţiunea:   

Sprijin pentru autorităţile locale sau organizaţiile cu rol în planificarea 

dezvoltării regionale în vederea îmbunătăţirii proceselor de planificare a 

dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, ca element al 

politicii de  dezvoltare locală/regională  

Perioada  2010-2013 

Rezultate  iniţiative legislative de îmbunătăţire a cadrului de reglementare pentru 

IMM-uri 

 rapoarte anuale asupra sectorului IMM în România 

Indicatori de 

realizare 
 număr de funcţionari publici instruiţi în domeniul măsurării costurilor 

administrative impuse de reglementări 

 număr de propuneri de reglementare însoţite de analize ex-ante de impact 

 număr de analize ex-post ale impactului reglementărilor 

 număr de proiecte de reducere a sarcinilor administrative impuse 

întreprinderilor 

 număr de angajaţi instruiţi din cadrul organizaţiilor relevante pentru 

consultare  

 număr de proiecte de simplificare a reglementărilor 

 număr de ONG-uri implicate/beneficiare 

 număr de acţiuni/proiecte în care sunt implicate ONG-uri din domeniul 

dezvoltării afacerilor 

 număr de autorităţi şi actori locali implicaţi 

Sursa de 

finanţare 

Bugetul de stat 

PO DCA 

Autoritatea 

responsabilă 

Grupul de lucru interministerial pentru o reglementare mai bună 

MECMA 

Ministerul Justiţiei 

Autorităţi publice centrale/locale 

Implicaţii 

juridice 

Implicaţii asupra ansamblului legislativ de reglementare din România. 

Măsura 3.2 Îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei 

Descriere În România, mişcarea cooperatistă a cunoscut un puternic regres după 1990, pe 

fondul neîncrederii în structurile care au existat în regimul comunist şi al unei 

lipse de atenţie din partea puterilor publice care a favorizat decapitalizarea 

accentuată a organizaţiilor cooperatiste ca efect al unei gestiuni defectuoase, nu 
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de puţine ori arbitrară sau abuzivă.  

Guvernul este decis să stimuleze şi să sprijine redresarea şi relansarea mişcării 

cooperatiste în România, aceasta fiind recunoscută ca un instrument viabil de 

asigurare a unei dezvoltări economice echilibrate şi durabile, un model 

economic alternativ, mai echitabil, un posibil răspuns la dilemele 

contemporane generate de criza economică globală. 

În acelaşi timp, cooperativele trebuie să fie un instrument vital în asigurarea 

dezvoltării economice, în special în mediul rural, prin atragerea în circuitul 

economic a produselor şi serviciilor micilor gospodării, valorificarea talentelor 

şi altor resurse locale. Prin cooperarea şi întrajutorarea cu organizaţiile 

cooperatiste din alte State Membre, cooperaţia din România poate contribui la 

accelerarea integrării economiei româneşti în Piaţa Internă a Uniunii Europene. 

Din perspectiva Guvernului
6
, îndeosebi în viitorul apropiat, sprijinirea 

organizaţiilor cooperatiste se justifică în principal prin rolul esenţial pe care 

acestea  pot să îl aibă, prin vocaţia lor, în realizarea unor obiective de politică 

economică şi socială: ocupare, integrarea socială a grupurilor vulnerabile, 

creşterea gradului de instruire, stoparea exodului populaţiei din anumite 

localităţi şi regiuni, diversificarea economiei şi îmbunătăţirea nivelului de trai 

în mediul rural. 

Cooperativa reprezintă o formă viabilă de asociere a micro-întreprinderilor şi 

întreprinderilor mici, contribuind la îndeplinirea unor cerinţe la scară şi 

permiţând acestora să-şi modernizeze activitatea şi să înfrunte cu succes 

concurenţa marilor întreprinderi, ceea ce justifică odată în plus ca politica de 

sprijinire a sectorului cooperatist să fie strâns asociată politicii în favoarea 

IMM.  

Guvernul va veghea, totuşi, ca sprijinul îndreptat către cooperative să nu fie 

disproporţionat în raport cu condiţiile economice reale şi să nu conducă la 

alterarea concurenţei şi distorsionarea pieţelor. Totodată, Guvernul se va abţine 

de la măsuri şi acţiuni care să limiteze libertatea cooperativelor de a-şi stabili şi 

îndeplini menirea în acord cu interesele legitime ale membrilor lor.  

Guvernul îşi însuşeşte recomandările instituţiilor UE privind întărirea 

sprijinului pentru dezvoltarea cooperaţiei şi altor forme ale economiei sociale, 

în particular cele cuprinse în Raportul către Parlamentul European cu privire la 

Economia Socială (cunoscut sub denumirea de Raportul Toia). Deasemenea, 

Guvernul este preocupat să participe alături de celelalte State Membre şi de CE 

la conceperea şi punerea în aplicare a unui cadru armonizat de stimulare a 

dezvoltării economiei sociale la nivelul UE precum şi să sprijine organizaţiile 

româneşti să beneficieze în cât mai mare măsură de oportunităţile existente la 

nivel european.  

Totodată, Guvernul sprijină cooperarea dintre organizaţiile româneşti şi cele 

                                                      
6
 În politica guvernamentală organizaţiile cooperatiste sunt asimilate întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurându-se accesul acestora la 

toate formele şi instrumentele de sprijin pentru IMM, cu luarea în calcul a particularităţilor cooperativelor.  
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similare din alte State Membre şi întărirea reprezentării acestora în cadrul 

dialogului social la nivelul Uniunii Europene, precum şi pe plan internaţional. 

Acţiunea:  

Perfecţionarea cadrului legal şi instituţional al politicilor în favoarea 

cooperaţiei 

Eforturile făcute pana acum în vederea modernizării cadrului legal şi 

instituţional al politicilor în favoarea dezvoltării cooperaţiei nu au avut 

rezultate pe măsura aşteptărilor. Astfel, Guvernul va iniţia, pe baza unui dialog 

multipartit la care va invita toate părţile interesate, o trecere detaliată în revistă 

a tuturor obstacolelor de natură legală sau administrativă, precum şi a 

neajunsurilor manifestate în legătură cu aplicarea cadrului legal şi va acţiona cu 

celeritate pentru eliminarea acestora. În vederea asigurării eficienţei acestei 

acţiuni, Guvernul va îmbunătăţi mecanismul de dialog (pornind de la structura 

actualului Consiliu Consultativ al Cooperaţiei) şi va acţiona pentru 

îmbunătăţirea monitorizării dezvoltării sectorului cooperatist. 

Acţiunea:  

Îmbunătăţirea mecanismului de dialog şi conlucrare cu organizaţiile 

cooperatiste şi celelalte părţi interesate  

Se are în vedere: 

 Extinderea participării la dialog a părţilor interesate, cu deosebire a 

autorităţilor locale şi instituţiilor cu răspunderi în domeniul dezvoltării 

regionale, a instituţiilor de învăţământ şi cercetare, a celor din domeniul 

muncii şi protecţiei sociale etc. 

Acţiunea:  

Dezvoltarea sistemului statistic care să permită o mai bună monitorizare a 

evoluţiei sectorului cooperatist  

Se are în vedere:  

 Generalizarea registrului cooperativelor şi actualizarea informaţiei cu 

privire la organizaţiile cooperatiste; 

 Mandatarea Institutului Naţional de Statistică cu realizarea unei cercetări 

statistice anuale privind sectorul cooperatist şi performanţele economice 

ale acestuia; 

 Elaborarea şi testarea metodologiei contului satelit al cooperaţiei; 

 Elaborarea de rapoarte anuale privind sectorul cooperatist în România. 

Acţiunea:  

Campanie de informare publică privind avantajele și valenţele organizării 

de tip cooperatist 

Se are în vedere conceperea şi derularea unei ample campanii de informare 

publică, cu scopul de a informa populaţia de oportunităţile şi beneficiile pe care 
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le oferă cooperaţia şi  cu scopul de a reduce sentimentele negative faţă de 

această formă de organizare a activităţii economice. În cadrul acestei campanii, 

un accent important va fi pus pe identificarea şi popularizarea cazurilor de 

succes şi a celor mai bune practici, atât pe plan naţional cât şi internaţional. 

Organizaţiile cooperatiste vor fi îndemnate să folosească acest prilej pentru 

atragerea de noi membri. Cuplat cu campania de informare se va crea un 

mecanism de acordare de asistenţă celor care doresc să iniţieze noi cooperative. 

De asemenea, Guvernul României va continua implementarea programului 

pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist. 

Acţiunea:  

Servicii de sprijin pentru organizaţiile cooperatiste 

Se are în vedere:  

 Crearea unui fond pentru sprijinirea iniţiativelor organizaţiilor 

cooperatiste (în special în legătură cu întărirea bunei guvernări a acestora 

şi în legătură cu facilitarea accesului lor la diverse alte instrumente de 

sprijin disponibile); 

 Crearea unui corp de experţi în probleme specifice cooperaţiei; 

 Stimularea implicării instituţiilor de învăţământ şi cercetare în asistarea 

proiectelor de modernizare şi dezvoltare iniţiate de către cooperative.  

Perioada  2010-2013 

Rezultate  registru actualizat al cooperativelor 

 2 Cercetări statistice (2010,2013) 

 metodologie pentru contul satelit al cooperaţiei 

 noi cooperative înfiinţate 

 rapoarte anuale privind sistemul cooperatist în România 

Indicatori de 

realizare 
 număr de noi cooperative înfiinţate 

 rata de participare la cooperative a populaţiei 

 creşterea vizibilităţii mişcării cooperatiste 

 îmbunătăţirea atitudinii faţă de cooperaţie 

Sursa de 

finanţare 

Buget de stat 

Fonduri Structurale 

Autoritatea 

responsabilă 

MJ 

MAI 

MMPS 

MECMA 
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INS 

Implicaţii 

juridice 

Modificări legislative la Legea nr. 1 din 21/02/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei 

 

Prioritatea 4: Promovarea culturii antreprenoriale şi eficientizarea educaţiei antreprenoriale 

Măsura 4.1 Dezvoltarea continuă a sistemului educaţional care să susţină în mod 

eficient promovarea culturii antreprenoriale 

Descriere 
Preocupările privind adaptarea educaţiei la cerinţele în schimbare ale societăţii, 

precum şi cele legate de aderarea la Uniunea Europeană, au condus la modificări 

importante ale structurii, organizării şi administrării educaţiei în România. 

În vederea alinierii la cerinţele Uniunii Europene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

(în prezent MECTS) a decis adoptarea planului de lucru din 2002, prin 

implementarea „Reformei învăţământului obligatoriu din România” în iunie 2003. 

Astfel, dezvoltarea culturii antreprenoriale a devenit unul din obiectivele reformei 

învăţământului. 

Iniţiativele MECTS privind educaţia şi instruirea întreprinzătorilor se concretizează 

prin elaborarea de acte normative privind includerea noţiunilor despre 

antreprenoriat în curricula de bază din sistemul educaţional.  

Punctul slab l-a reprezentat însă modul în care s-au implementat aceste acte 

normative la nivelul unităţilor de învăţământ responsabile. Astfel, monitorizarea 

atentă a introducerii educaţiei antreprenoriale în sistemul educaţional naţional, prin 

evaluarea continuă a programelor de învăţământ specifice, ar putea reprezenta un 

avantaj major pentru implementarea politicilor menţionate mai sus.   

  Acţiunea: 

Dezvoltarea modulelor cu caracter specific în cadrul programei şcolare, 

care să ofere elevilor posibilitatea de a învăţa lucruri concrete şi de a opta 

pentru aprofundarea cunoştinţelor antreprenoriale 

Această acţiune presupune: 

 elaborarea / actualizarea / revizuirea / implementarea documentelor de 

planificare în educaţie; 

 dezvoltarea / îmbunătăţirea curriculumului, inclusiv revizuirea planurilor 

de învăţământ, programe şcolare, elaborare / revizuire auxiliare 

curriculare, elaborarea materialelor didactice, etc.; 

 dezvoltarea de instrumente de evaluare a performanţelor elevilor; 

 analizarea nevoilor de dezvoltare antreprenorială a elevilor; 

 implicarea activă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului (MECTS) şi a partenerilor sociali (inclusiv IMM-uri) în vederea 
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îmbunătăţirii programelor şcolare. 

 Acţiunea: 

Formarea adecvată a profesorilor 

Se are în vedere o campanie de pregătire iniţială şi continuă a profesorilor 

pentru dezvoltarea capacităţilor acestora de a oferi elevilor primele noţiuni de 

educaţie antreprenorială în cadrul orelor de dirigenţie. Această campanie se 

poate desfăşura prin tipărirea şi diseminarea de broşuri către tot corpul didactic 

din învăţământul secundar care să conţină acest prim abecedar de educaţie 

antreprenorială, sau prin crearea unor tool-kituri electronice cu acelaşi conţinut 

care să fie distribuite electronic grupului ţintă de cadre didactice. Acest 

abecedar de educaţie antreprenorială trebuie să conţină obiectivele educaţionale 

primare în domeniul educaţiei antreprenoriale, precum managementul 

activităţilor de autoeducaţie, îmbunătăţirea motivaţiei în general, sau noţiuni de 

bază pentru înfiinţarea unei companii. 

Acţiunea: 

Încurajarea creativităţii elevilor, dezvoltarea ideilor lor prin organizarea 

de competiţii dotate cu premii 

Se are în vedere organizarea la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ secundar 

a unor concursuri de idei de afaceri virtuale care să fie analizate de către 

reprezentanţii mediului de afaceri local. Câştigătorii acestor concursuri vor fi 

premiaţi cu manuale din literatura de specialitate, sau cu fonduri, în cazul în 

care ideile respective se pot pune în practică de către antreprenorii locali; ideile 

putându-se materializa chiar şi în invenţii, design, modele de utilitate, mărci. 

Acţiunea: 

Întărirea cooperării cu comunităţile de afaceri pentru dezvoltarea unor 

strategii sistematice de formare a spiritului antreprenorial la toate 

nivelurile educaţionale   

Se are în vedere implicarea activă a antreprenorilor şi companiilor locale în 

conceperea şi desfăşurarea cursurilor şi activităţilor antreprenoriale prin crearea 

unor comitete speciale, care au rolul de a încuraja educaţia antreprenorială şi 

spiritul întreprinzător al elevilor, în strânsă colaborare cu directorul instituţiei şi 

profesorii materiilor de specialitate economică. Aceste comitete speciale vor 

elabora curricule speciale care vor furniza elevilor cunoştinţe despre specificul 

şi oportunităţile mediului de afaceri local, precum şi despre protecţia 

proprietăţii industriale ca modalitate de consolidare a poziţiei în piaţă.  

Acţiunea: 

Dezvoltarea culturii şi abilităţilor antreprenoriale în rândul femeilor 

manager şi tinerilor  

Guvernul României va continua implementarea Programului naţional pentru 

dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul 

întreprinderilor mici şi mijlocii, privind promovarea unui sistem de informare şi 
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instruire care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi 

dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora, în scopul implicării lor în 

structuri economice private, şi în contextul problemelor legate de menţinerea 

echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor 

existente. 

De asemenea, prin continuarea Programului START, Guvernul României 

urmăreşte stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea 

performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de 

accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale 

tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. 

Perioada  2010-2013 

Rezultate  dezvoltarea sistemului educaţiei antreprenoriale 

 dezvoltarea culturii antreprenoriale 

 profesori formaţi în domeniul antreprenorial 

 dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor 

 implicarea activă a mediului de afaceri în dezvoltarea de strategii 

destinate formării spiritului antreprenorial  

Indicatori de 

realizare 
 număr de cursuri în domeniul educaţiei antreprenoriale incluse în cadrul 

programei şcolare 

 număr de elevi beneficiari ai cursurilor de educaţie antreprenorială 

 număr de profesori instruiţi în domeniul educaţiei antreprenoriale 

 număr de companii implicate în dezvoltarea de strategii sistematice de 

formare a spiritului antreprenorial 

Sursa de 

finanţare 

Bugetul de stat 

Bugetele locale 

Autoritatea 

responsabilă 

MECTS 

MECMA, AIPPIMM, OTIMMC 

Instituţiile de învăţământ (şcoli generale, licee, şcoli vocaţionale, universităţi, 

etc.) 

Implicaţii 

juridice 

Modificarea Legii învăţământului din România 

Modificarea programelor şcolare 

Măsura 4.2 Sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri şi sistemul educaţional 

în scopul promovării spiritului antreprenorial 

Descriere 
Într-un peisaj mondial în plină schimbare, caracterizat prin modificări structurale 

continue şi o presiune concurenţială crescută, rolul IMM-urilor în societate a 

devenit din ce în ce mai important în calitate de creatori de oportunităţi de angajare 
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şi de actori-cheie ai prosperităţii colectivităţilor locale şi regionale. 

Numai parteneriatele public-private, dintre sistemul de învăţământ şi mediul de 

afaceri pot contribui direct la dezvoltarea educaţiei, cercetării şi inovării în 

domeniul economic. 

Luând în considerare schimbările şi cerinţele din mediul economic, Guvernul 

urmăreşte dezvoltarea regională prin realizarea unor parteneriate solide intre 

mediul de afaceri si unităţile de invăţământ locale sau regionale, astfel încât să se 

asigure o formare şi folosire optimă a resurselor umane dar şi a resurselor 

financiare existente pe plan local. 

  Acţiunea: 

Dezvoltarea de programe, în colaborare cu mediul de afaceri local, care să 

ofere elevilor și studenţilor posibilitatea experienţei practice prin derularea 

de activităţi în cadrul unor firme 

Se are în vedere promovarea unor programe de”a învăţa prin a face”, în cadrul 

cărora, elevii din învăţământul secundar să fie cooptaţi de către mediul de 

afaceri local în lucrul la anumite proiecte, sau chiar în efectuarea unor stagii de 

pregătire de 1-3 zile pe perioada vacanţelor în cadrul întreprinderilor locale de 

succes, unde vor beneficia de pregătire specializată în diverse domenii de 

interes precum: elaborarea unui plan de afaceri, managementul financiar al 

întreprinderilor, managementul DPI ca element strategic al firmei, etc.   

Acţiunea: 

Crearea unui mediu propice dezvoltării antreprenoriatului şi 

întreprinderilor familiale la nivelul comunităţilor locale şi care motivează 

spiritul antreprenorial 

Se are în vedere selectarea de către mediul de afaceri local a celor mai merituoşi 

elevi și studenţi în domeniul educaţiei antreprenoriale (mai ales acei care au 

participat cu succes la competiţiile de idei de afaceri virtuale) şi sprijinirea lor  

pentru urmarea unor cursuri universitare/post-universitare de specialitate în 

domeniul economic, cu posibilitatea asigurării de locuri de muncă în 

managementul companiilor finanţatoare la sfârşitul cursurilor.   

Perioada  2010-2013 

Rezultate  dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi dobândirea de cunoştinţe 

antreprenoriale specifice  

 dezvoltarea culturii antreprenoriale 

 dezvoltarea spiritului antreprenorial 

 întărirea rolului întreprinzătorului în societate 

 dezvoltarea parteneriatului public-privat 

Indicatori de 

realizare 
 număr de programe destinate stagiilor de practică 

 număr de elevi/studenţi care beneficiază de experienţă practică în cadrul 
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firmelor 

 număr de firme care participă la programele de stagii de practică 

Sursa de 

finanţare 

Buget de stat 

Fonduri Structurale 

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA 

MAI 

INS 

Implicaţii 

juridice 

Modificarea programelor şcolare 

Modificarea Legii învăţământului din România 

Măsura 4.3 Susţinerea sistemului de formare profesională la nivel naţional 

Descriere 
Consiliul European de la Barcelona din 2002 a ratificat planul detaliat de lucru 

pentru implementarea obiectivelor sistemelor educaţionale şi de formare 

profesională din Europa pentru perioada 2001-2015. Unul dintre obiectivele 

strategice privind acest subiect este „Deschiderea sistemelor educaţionale şi de 

formare profesională”, incluzând şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.  

Într-un peisaj mondial în plină schimbare, caracterizat prin modificări structurale 

continue şi o presiune concurenţială crescută, rolul IMM-urilor în societate a 

devenit din ce în ce mai important în calitate de creatori de oportunităţi de angajare 

şi de actori-cheie ai prosperităţii colectivităţilor locale şi regionale. 

În condiţiile actuale de criză economico –financiară, una dintre cele mai importante 

priorități ale statului român este de a stimula ocuparea forţei de muncă. Dezvoltarea 

formarii profesionale trebuie susţinută prin acţiuni şi programe în funcţie de 

caracteristicile principale ale economiei româneşti. Astfel, există în prezent 

sectoare cu un potenţial ridicat de dezvoltare în România, care nu sunt bine 

reprezentate în configuratia actuala a structurii fortei de munca. Ca recomandare, 

formarea profesionala dedicata acestor sectoare poate fi prioritizata si promovata in 

randurile furnizorilor acreditati de formare profesionala la nivel national.  

De asemenea, este foarte important ca formarea profesională să devină un 

instrument important de facilitare a accesului la un loc de muncă pentru toate 

categoriile sociale, inclusiv a acelora defavorizate, care sunt mult mai afectate de 

actuala criză economică. 

Acţiunea: 

Îmbunătăţirea definirii şi transparenţei calificărilor profesionale, 

recunoaşterea acestora şi validarea învăţării non-formale şi informale 

pentru a răspunde la noile nevoi ocupaţionale, competenţe cheie şi viitoare 

cerinţe de expertiză 

Se are în vedere sprijinirea programelor de învăţământ specializate care să 

asigure cunoştinţele şi competenţele necesare în raport cu schimbările şi 
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evoluţiile economice actuale, asigurarea flexibilităţii şi adaptabilităţii pe piaţa 

muncii, asigurând totodată creşterea gradului de ocupare. 

Învăţarea non-formală şi informală contribuie la creşterea nivelului calificărilor 

şi a competenţelor elevilor/studenţilor sau a celor care conduc deja o afacere, de 

a anticipa schimbările viitoare pe piaţa muncii în strânsă legătură cu piaţa 

economică deschisă şi, implicit, cu procesul de restructurare a economiei.  

Această acţiune va contribui totodată la transferul de locuri de muncă dinspre 

sectoarele sau ocupaţiile în declin către cele cu potenţial de dezvoltare (de 

exemplu turismul sau agricultură).  

Acţiunea: 

Facilitarea şi diversificarea accesului tuturor categoriilor sociale la 

educaţie, pregătire profesională şi cunoaştere prin intermediul organizării 

timpului de lucru, serviciilor de sprijin familial, orientare vocaţională şi 

noi forme de împărţire a costurilor 

Se are în vedere consolidarea principiului accesului egal pentru toate categoriile 

sociale la educaţie, creşterea conştientizării asupra importanţei educaţiei, 

asigurarea accesului egal, cu scopul creării unei pieţe a muncii inclusive în 

contextul societăţii bazate pe cunoaştere.  

Se are în vedere realizarea unor campanii naţionale de conştientizare asupra 

importanţei şi rolului educaţiei în dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor 

antreprenoriale, precum şi asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru 

asigurarea accesului la oportunităţile oferite de societate pentru toate categoriile 

sociale. 

Acţiunea: 

Dezvoltarea parteneriatelor între componenta educaţională şi de formare 

profesională şi cea din economia reală prin implicarea partenerilor sociali 

în planificarea educaţiei şi formării profesionale 

Se are în vedere implicarea partenerilor sociali în dezvoltarea spiritului şi 

culturii antreprenoriale prin consultări permanente cu reprezentanţi ai 

instituţiilor de învăţământ secundar şi superior pentru elaborarea curriculelor 

din învăţământul preuniversitar şi universitar, referitoare la dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale. Acest proces se va desfăşura în strâns parteneriat 

cu mediul de afaceri.  

Se are în vedere totodată implicarea activă a partenerilor sociali în 

monitorizarea implementării strategiilor şi politicilor de educaţie 

antreprenorială precum şi în promovarea formării profesionale continue. 

Perioada  2010-2013 

Rezultate  adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele pieţei 

 sprijinirea participării la educaţia antreprenorială a tuturor categoriilor 

sociale 
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 dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 

 dezvoltarea parteneriatului public-privat 

Indicatori de 

realizare 
 număr de persoane care beneficiază de calificare profesională specifică 

 număr de persoane care participă la programele cu caracter social 

 creşterea implicării partenerilor sociali în planificarea educaţiei şi 

formării profesionale 

Sursa de 

finanţare 

Buget de stat 

Fonduri structurale 

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA 

MAI 

MECTS 

Implicaţii 

juridice 

Modificarea programelor şcolare 

Modificarea Legii învăţământului din România 

Măsura 4.4 Dezvoltarea sistemului educaţional antreprenorial la nivel universitar, 

academic 

Descriere 
În cadrul învăţământului universitar din Roamania, educaţia antreprenorială oferă 

formare profesională specifică despre cum să fie începută şi condusă o afacere, 

încurajează şi sprijină ideile de afaceri ale studenţilor. Învăţământul terţiar este în 

mod normal descentralizat, dar există câteva exemple care promovează spiritul 

antreprenorial în învăţământul superior, ca o consecință a cooperării între 

administraţia publică şi universităţi.  

Astfel, noua „Strategie a Învăţământului superior românesc pe perioada 2002-

2010” prevede acţiuni care să conducă la o mai bună corelare a învăţământului 

superior cu piaţa forţei de muncă. Strategia subliniază necesitatea şi importanţa 

promovării conceptului de universitate antreprenorială şi a iniţiativei 

antreprenoriale.  

Legătura dintre universitate şi mediul economico-social şi cultural are o importanţă 

deosebită asupra formării spiritului antreprenorial al studenţilor, care, ulterior 

terminării studiilor, pot intra direct în afaceri. În acelaşi timp, o universitate cu 

relaţii extinse în mediul său economic poate asigura mult mai bine un loc de muncă 

pe măsura pregătirii studenţilor. 

  Acţiunea: 

Asigurarea unor elemente de educaţie antreprenorială consistente la 

nivelul învăţământului superior 

Se are în vedere extinderea ariei de predare a educaţiei antreprenoriale la 

nivelul universităţilor prin dezvoltarea acestui domeniu în curricula 

universitară. Curricula va avea ca puncte principale furnizarea de cunoştinţe în 
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domeniul înfiinţării unei întreprinderi, precum şi în managementul dezvoltării 

firmelor.  

Acţiunea: 

Încurajarea creativităţii studenţilor, prin recompensarea ideilor lor 

antreprenoriale în cadrul unor competiţii dotate cu premii 

Se are în vedere organizarea la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior 

a unor concursuri de idei de afaceri virtuale care să fie analizate de către 

reprezentanţii mediului de afaceri local şi/sau naţional. Câştigătorii acestor 

concursuri vor fi premiaţi cu fonduri de către antreprenorii interesaţi, în cazul în 

care ideile respective (care se pot materializa chiar în invenţii, design, modele 

de utilitate, mărci) se pot pune în practică.  

Perioada  2010-2013 

Rezultate  dezvoltarea culturii antreprenoriale (incluzând şi DPI) 

 dezvoltarea spiritului antreprenorial 

 eficientizarea şi dezvoltarea sistemului educaţiei antreprenoriale la nivel 

universitar, academic 

 întărirea rolului întreprinzătorului 

Indicatori de 

realizare 
 număr de cadre didactice beneficiare de cursuri de pregătire în domeniul 

educaţiei antreprenoriale (inclusiv în managementul DPI) 

 număr de acţiuni în domeniul antreprenoriatului organizate pentru 

studenţi 

 număr de studenţi care participă la aceste acţiuni 

Sursa de 

finanţare 

Buget de stat 

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA 

MECTS 

Implicaţii 

juridice 

Modificarea programelor şcolare 

Modificarea Legii învăţământului din România 

Adaptarea standardelor ocupaţionale şi de pregătire profesională 
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Prioritatea 5: Îmbunătăţirea participării IMM-urilor pe Piaţa Internă şi pe terţe pieţe 

Măsura 5.1 Promovarea produselor şi serviciilor IMM- urilor pe pieţele externe 

Descriere Întreprinderile internaţionalizate dau dovadă de o capacitate de inovare sporită, 

iar internaţionalizarea şi inovarea reprezintă factori-cheie pentru stimularea 

competitivităţii, care are un rol esenţial în materie de creştere economică şi 

creare de locuri de muncă. 

IMM-urile implicate în comerţ internaţional au un rol în reconfigurarea 

peisajului economic naţional şi pot deveni o nouă generaţie de întreprinderi 

mari. 

În acest context, Guvernul României a stabilit, prin Strategia Naţională de 

Export, ca direcţie crucială de acţiune stimularea şi amplificarea capacităţii 

întreprinderilor de a capta, crea şi reţine mai multă valoare în ţară, într-o 

manieră durabilă, sustenabilă. Acest lucru trebuie făcut prin introducerea sau 

întărirea eficienţei şi calităţii şi prin încurajarea inovaţiei şi diversificării atât a 

ofertei pentru export cât şi a pieţelor de export. 

Prin prezenta strategie, Guvernul urmăreşte continuarea, diversificarea şi 

amplificarea acţiunilor şi instrumentele de susţinere a IMM-urilor în activitatea 

lor de export, ceea ce va conduce la stimularea înfiinţării de noi IMM-uri 

productive, la crearea de noi locuri de muncă, la dezvoltarea IMM-urilor prin 

îmbunătăţirea performanţelor acestora pe pieţele mondiale, la dezvoltarea unui 

brand de ţară. 

Acţiunea: 

Sprijinirea accesului pe noi pieţe şi internaţionalizare prin promovarea 

schemei de finanţare „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi 

internaţionalizare” (POS CCE, Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie 

inovativ şi eco - eficient, domeniul major de intervenţie D1.1. Investiţii 

productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în 

special a IMM, Operaţiunea c) Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi 

internaţionalizare) 

În cadrul acestei scheme se finanţează următoarele activităţi: 

 participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau 

străinătate, cu stand propriu; 

 participarea la misiuni economice în străinătate; 

 elaborarea şi producţia de materiale tipărite/inscripţionate de promovare 

a agentului economic, în vederea participării la evenimentele/acţiunile;  

 promovarea on-line (îmbunătăţirea/realizarea unui site pe Internet pentru 

prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate); 

 servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne, pe pieţe 

internaţionale şi marketing; 
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 servicii de identificare a furnizorilor/clienţilor externi prin programele 

Hosted Buyers. 

Acţiunea: 

Dezvoltarea portalului românesc de comerţ exterior 

(www.portaldecomert.ro) şi campanie de promovare a portalului în 

vederea diseminării serviciilor pe scară cât mai largă  

Crearea unei baze de date online a IMM-urilor cu activităţi de comerţ exterior 

(postarea profilului acestora, descrierea în limba engleză a produselor 

comercializate)  

Crearea cadrului tehnic pentru ca oportunităţile de afaceri găsite de Biroul 

Consilierului Economic (BCE) să fie postate direct pe site, pentru reducerea 

timpului între momentul apariţiei oportunităţii şi momentul diseminării ei către 

beneficiarii direcţi, IMM-urile,  

Informarea IMM-urilor asupra serviciilor electronice la care au acces  

Promovarea portalului prin reţeaua externă a MECMA; cu ocazia unor 

evenimente precum târgurile şi expoziţiile internaţionale, evenimente gen 

Săptămâna Europeană a IMM, etc. (realizarea de broşuri, pliante).  

Acţiunea: 

Furnizarea de informaţii şi asistenţă de specialitate 

 informaţii şi asistenţă legate de programe şi oportunităţi de finanţare, 

indicarea surselor de informare, direcţionarea de informaţii specializate, 

noutăţi privind legislaţia europeană de interes pentru IMM-urile din 

România etc.; 

 oferirea de informaţii şi facilitarea participării IMM-urilor la târguri şi 

evenimente pentru găsirea de parteneri de afaceri pe terţe pieţe 

 oferirea de informaţii şi facilitarea participării IMM-urilor la procedurile 

de achiziţii publice din alte ţări  

Perioada  2010-2013 

Rezultate  creşterea competitivităţii IMM 

 promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor pe pieţe externe, cu 

clauze clare privind DPI  

 baze de date cu IMM care desfăşoară sau intenţionează să desfăşoare 

activităţi de comerţ exterior 

 servicii electronice destinate IMM-urilor 

 crearea de locuri de muncă  

Indicatori de 

realizare 
 număr de IMM-uri înregistrate pe portal 

 număr de proiecte aprobate pentru finanţare 

http://www.portaldecomert.ro/
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 număr de persoane instruite 

 număr acţiuni de informare 

 numărul de IMM-uri participante la târguri şi expoziţii 

 numărul de contacte facilitate între IMM-urile româneşti şi firmele 

străine 

 număr persoane/companii atinse de campania de informare 

 creşterea gradului de informare în rândul IMM-urilor asupra serviciilor 

din administraţia publică 

Sursa de 

finanţare 

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 

Surse bugetare 

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA 

Ministerul Finanţelor Publice 

Implicaţii 

juridice 

 - 

Măsura 5.2 Stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri 

Descriere Parteneriatul în afaceri şi, în special, crearea şi dezvoltarea structurilor de 

sprijin al acestora reprezintă un factor vital pentru creşterea atractivităţii 

regiunilor ca locaţii pentru investiţii în activităţi economice şi sociale şi un 

instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional şi local.  

Structurile de sprijinire a afacerilor oferă condiţii adecvate pentru localizarea 

întreprinderilor, în special a IMM-urilor productive şi a serviciilor de sprijinire 

a acestora şi contribuie la creşterea şi dezvoltarea  industriilor de înaltă 

tehnologie, îmbunătăţirea calităţii şi competitivităţii produselor, creşterea 

exportului, crearea de locuri de muncă, atragerea de investiţii străine, 

promovarea dezvoltării regionale echilibrate.  

Acţiunea: 

Dezvoltarea parteneriatelor de afaceri, parteneriatelor public – private  

 Facilitarea formării şi consolidării de clustere industriale productive în 

scopul exportului 

 Sprijinirea IMM-urilor prin crearea de structuri de afaceri (centre de 

afaceri, parcuri industriale, parcuri tehnologice) dedicate exportatorilor 

Guvernul României va continua implementarea programului pentru organizarea 

Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

Acţiunea: 

Încurajarea proiectelor de cooperare transnaţională desfăşurate de 

asociaţii sectoriale, în scopul sprijinirii exportului şi a creşterii capacităţii 

de internaţionalizare a IMM-urilor, dezvoltând strategii comune de 
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comercializare în ţările terţe 

 Susţinerea dezvoltării de proiecte de cooperare transnaţională sectorială 

(ex. sectoarele auto, IT, etc.) 

 Facilitarea formării şi consolidării reţelelor transnaţionale de clustere 

industriale productive 

 Facilitarea participării universităţilor/ centrelor de cercetare/ institutelor 

de cercetare cu preocupări în domeniul creşterii competitivităţii 

produselor româneşti la export în programe de cooperare transnaţionale  

Acţiunea: 

Stimularea comunicării autorităţi publice – IMM-uri referitor la 

investiţiile străine 

 Crearea unei baze de date a IMM-urilor furnizori de produse şi servicii, 

pe domenii de activitate (site-ul: www.arisinvest.ro/ www.traderom.ro, 

www.portaldecomert.ro)  

 Informarea potenţialilor parteneri de afaceri/investitori străini privind 

existenţa bazei de date cu IMM-uri ce pot deveni furnizori de produse şi 

servicii pentru investiţiile realizate 

Acţiunea: 

Intensificarea cooperării dintre IMM-uri şi universităţi/centre de cercetare 

pentru a îmbunătăţi cercetarea şi inovarea pentru produse destinate 

exportului 

Susţinerea dezvoltării de parteneriate între universităţi/centre de cercetare şi 

IMM-urile din sectoarele tehnologice, în scopul îmbunătăţirii ofertei de export 

Perioada  2009 - 2013 

Rezultate  creşterea competitivităţii produselor pentru export 

 creşterea competitivităţii IMM 

 promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor pe pieţe externe cu 

verificarea DPI 

 formarea şi dezvoltarea de clustere 

 dezvoltarea parteneriatelor IMM-uri/investitori străini 

 dezvoltarea de parteneriate IMM-uri/universităţi/centre de cercetare 

 crearea de locuri de muncă 

Indicatori de 

realizare 
 rata de creştere a structurilor de sprijin al exportului 

 numărul de IMM-uri – furnizori pentru investiţiile străine 

 numărul de parteneriate dedicate creşterii competitivităţii produselor 
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româneşti la export 

 numărul de parteneriate transnaţionale 

 creşterea gradului de informare în rândul IMM-urilor 

Sursa de 

finanţare 

Programele de Cooperare Teritorială Europeană 

Surse bugetare 

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA 

Ministerul Finanţelor Publice 

MDRT 

MAI 

Autorităţile locale 

Implicaţii 

juridice 

- 

Măsura 5.3 Pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a 

exportului şi mai ales, îmbunătăţirea accesului IMM - urilor la serviciile de 

consultanţă 

Descriere Accesul întreprinzătorilor la servicii de consultanţă specializată în domeniul 

tehnicilor de promovare a exportului a fost redus în primul rând datorită 

costurilor foarte mari pe care le implică aceste servicii. În acest sens, intervenţia 

sectorului public pentru cofinanţarea acestor servicii se poate dovedi extrem de 

benefică pentru sectorul IMM din România.  

   Acţiunea: 

Dezvoltarea unui program de consultanţă şi instruire cu privire la 

elaborarea strategiei de export a unei firme, marketingul internaţional, 

DPI în ţară şi pe pieţele externe, etc. 

Cofinanţarea în proporţie de 50% a serviciilor de consultanţă şi instruire cu 

privire la elaborarea strategiei de export a firmei, strategiei de marketing, re-

branding.  

Acţiunea: 

Dezvoltarea unui program de consultanţă privind elaborarea de studii de 

piaţă şi de produs la cererea IMM-urilor care doresc să intre pe pieţe noi 

Cofinanţarea în proporţie de 50% a serviciilor de elaborare a studiilor de piaţă 

şi de produs (inclusiv DPI) solicitate de patronat, asociaţiile patronale, asociaţii 

profesionale 

I 2010-2013  

Rezultate  creşterea competitivităţii IMM 

 intrarea IMM-urilor pe pieţe externe  
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 creşterea exportului 

Indicatori de 

realizare 
 număr de IMM-uri cărora li s-a oferit consultanţă 

 număr de studii de piaţă realizate 

 număr de studii de produs 

 creşterea gradului de informare în rândul IMM-urilor 

Sursa de 

finanţare 
Surse bugetare 

Autoritatea 

responsabilă 

MECMA (CRPCIS, DCE) 

Ministerul Finanţelor Publice 

Implicaţii 

juridice 

Schemele de sprijin vor fi supuse regulilor concurenţei în ceea ce priveşte 

ajutorul de stat 
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Bugetul estimativ de implementare al Strategiei IMM 
 

2010 2011 2012 2013 Total

Prioritatea 1 Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare 309.00 934.70 1,303.40 1,314.20 3,861.30

1.1

Diversificarea instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltării sectorului

IMM; complementaritatea instrumentelor in contextul politicilor de dezvoltare

regională

7.80 484.00 603.40 614.20 1,709.40

1.1.1 Sprijin public pentru achiziţionarea de echipamente 6.50 333.30 333.00 343.50 1,016.30

1.1.2 Schemă de finanţare pentru IMM-uri în scopul sprijinirii dezvoltării regionale 0.50 150.00 150.00 150.00 450.50

1.1.3
Promovarea creşterii economice în mediul rural prin sprijinirea dezvoltării micro-

întreprinderilor şi a cooperativelor de fermieri
0.20 0.20 0.20 0.20 0.80

1.1.4

Susţinerea şi multiplicarea capitalului privat de risc prin participarea la crearea unui

proiect pilot de fond de capital de risc în parteneriat public-privat pentru sprijinul

dezvoltării afacerilor cu potenţial de creştere si creării de locuri de muncă 

0.40 0.30 120.00 120.30 241.00

1.1.5
Crearea şi operaţionalizarea unei reţele de investitori privaţi de succes ("business angels"

network)
0.20 0.20 0.20 0.20 0.80

1.2 Sporirea accesibilităţii fondurilor de microcreditare 0.20 0.40 250.00 250.00 500.60

1.2.1 Dezvoltarea de scheme de micro-creditare 0.20 0.40 250.00 250.00 500.60

1.3 Consolidarea sistemului de fonduri de garantare pentru IMM 301.00 450.30 450.00 450.00 1,651.30

1.3.1

Crearea unui sistem descentralizat de fonduri regionale de asistenţă şi garantare care să

îmbunătăţească accesul IMM-urlor la finanţare prin îmbinarea resurselor financiare locale

private cu sprijinul acordat de stat/UE

0.80 150.00 150.00 150.00 450.80

1.3.2 Capitalizarea suplimentară a FNGCIMM 300.00 200.00 200.00 200.00 900.00

1.3.3 Capitalizarea continuă a Fondului de Contragarantare 0.20 100.00 100.00 100.00 300.20

1.3.4 Stimularea accesului la schemele europene de cogarantare sau contragarantare 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30

Prioritatea 2 Încurajarea spiritului inovator al IMM-urilor şi creşterea competitivităţii 5.80 514.50 513.40 236.50 1,270.20

2.1
Dezvoltarea afacerilor bazate pe creşterea calităţii producţiei şi pe modele de

afaceri eco-eficiente
0.30 82.50 82.50 41.30 206.60

2.1.1

Analiza situaţiei actuale privind capacităţile organizaţiilor non-guvernamentale de

reprezentare a intereselor IMM în structurile şi în activităţile instituţiilor specifice

infrastructurii calităţii din România

0.00 2.50 2.50 0.30 5.30

2.1.2
Sprijin pentru diseminarea unei noi culturi a calităţii în România îndeosebi prin intermediul

structurilor de sprijin al dezvoltării afacerilor
0.30 40.00 40.00 40.00 120.30

2.1.3

Susţinerea dezvoltării organizaţiilor din domeniul infrastructurilor calităţii, în special în

vederea creşterii accesibilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii la serviciile oferite şi la

activităţile desfăşurate de către acestea.

0.00 40.00 40.00 1.00 81.00

2.2
Creşterea nivelului de înnoire tehnologică în IMM în vederea sporirii calităţii şi a

productivităţii muncii 
3.00 208.70 208.50 192.50 612.70

2.2.1

Reanalizarea şi reorientarea ajutorului de stat pentru inovare în acord cu nevoile de

susţinere a tuturor formelor de inovare în întreprinderile mici şi mijlocii şi obiectivele

regionale de susţinere a inovării.

0.20 2.60 1.40 0.30 4.50

2.2.2

Sprijin pentru susţinerea creării sau dezvoltării capacităţii tehnice şi competenţelor de

facilitator/intermediar de transfer tehnologic transnaţional ale furnizorilor de servicii de

sprijin al inovării

0.50 6.00 6.00 6.00 18.50

2.2.3
Finanţare pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi servicii de sprijinire a

inovării pentru IMM
0.30 61.00 61.00 46.00 168.30

2.2.4
Sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la Programul Cadru 7, CIP şi alte

programe comunitare care sprijină transferul de cunoştinţe
0.10 0.10 0.10 0.20 0.50

2.2.5
Schemă de finanţare pentru IMM-uri în scopul realizării de proiecte de cercetare-

dezvoltare şi inovare 
0.80 59.50 60.00 60.00 180.30

2.2.6 Finanţare pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială pentru IMM 0.30 40.00 40.00 40.00 120.30

2.2.7 Finanţare pentru angajarea temporară de personal cu înaltă calificare în IMM 0.80 39.50 40.00 40.00 120.30

2.3
Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel naţional - stimularea

înfiinţării şi dezvoltării de incubatoare 
1.00 220.00 220.00 1.50 442.50

2.3.1
Crearea şi dezvoltarea de structuri noi de sprijin al IMM-urilor şi al inovării la nivel

local/regional precum şi sprijinirea celor existente şi funcţionale
0.50 120.00 120.00 1.00 241.50

2.3.2 Stimularea înfiinţării, dezvoltării şi funcţionării în reţea a  incubatoarelor de afaceri 0.50 100.00 100.00 0.50 201.00

2.4 Promovarea activităţii de e-afaceri într-o societate informaţională 1.50 3.30 2.40 1.20 8.40

2.4.1 Crearea şi dezvoltarea unui portal de e-afaceri destinat cooperaţiei 0.50 0.50 0.10 0.10 1.20

2.4.2
Program de sprijin pentru micro-întreprinderi inovative în vederea construirea

infrastructurii necesare emiterii electronice a facturilor
0.20 2.00 2.00 1.00 5.20

2.4.3

Dezvoltarea unui portal de servicii electronice pentru IMM-uri (în cadrul portalului e-

România) şi campanie de promovare a portalului în vederea diseminării serviciilor pe

scară cât mai largă. 

0.80 0.80 0.30 0.10 2.00

Prioritatea 3
Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare în domeniul IMM şi al 

cooperaţiei
5.50 14.00 12.20 7.50 39.20

3.1
Îmbunătăţirea cadrului de reglementare pentru IMM, simplificarea procedurilor de

intrare/ieşire pe piaţă şi reducerea barierelor şi a sarcinilor administrative
3.80 8.30 7.00 4.50 23.60

3.1.1
Simplificarea şi îmbunătăţirea calităţii reglementărilor existente precum şi a propunerilor

de politici publice şi reglementări 
0.50 1.50 1.00 0.50 3.50

3.1.2
Continuarea şi extinderea proiectelor de măsurare a costurilor şi reducerea sarcinilor

administrative impuse întreprinderilor mici şi mijlocii
0.50 1.00 1.00 0.50 3.00

3.1.3
Extinderea eforturilor de reducere a barierelor administrative în calea înfiinţării,

dezvoltării, transferului sau ieşirii de pe piaţă
1.40 2.50 2.00 0.50 6.40

3.1.4 Consultarea autorităţilor locale în scopul elaborării de politici publice şi reglementări 0.20 0.50 0.20 0.20 1.10

3.1.5

Consultarea şi creşterea competenţelor de elaborare de propuneri de politici publice a

actorilor non-guvernamentali relevanţi pentru reprezentarea, sprijinirea şi dezvoltarea

sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii

0.20 0.50 0.50 0.50 1.70

3.1.6 Dezvoltarea unui sistem statistic care să permită monitorizarea evoluţiei sectorului de IMM 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00

3.1.7

Sprijin pentru autorităţile locale sau organizaţiile cu rol în planificarea dezvoltării regionale

în vederea îmbunătăţirii proceselor de planificare a dezvoltării sectorului de întreprinderi

mici şi mijlocii, ca element al politicii de  dezvoltare locală/regională

0.00 0.30 0.30 0.30 0.90

3.2 Îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei 1.70 5.70 5.20 3.00 15.60

3.2.1 Perfecţionarea cadrului legal şi instituţional al politicilor în favoarea cooperaţiei  0.10 0.40 0.20 0.40 1.10

3.2.2
Îmbunătăţirea mecanismului de dialog şi conlucrare cu organizaţiile cooperatiste şi

celelalte părţi interesate 
0.30 0.30 0.30 0.30 1.20

3.2.3
Dezvoltarea sistemului statistic care să permită o mai bună monitorizare a evoluţiei

sectorului cooperatist 
0.50 1.00 1.00 0.30 2.80

3.2.4 Campanie de informare publică privind valenţele organizării de tip cooperatist 0.50 2.00 1.70 1.70 5.90

3.2.5 Servicii de sprijin pentru organizaţiile cooperatiste 0.30 2.00 2.00 0.30 4.60

Prioritatea 4 Promovarea culturii antreprenoriale şi eficientizarea educaţiei antreprenoriale 15.00 844.36 941.04 959.11 2,759.51

4.1
Dezvoltarea continuă a sistemului educaţional care să susţină în mod eficient

promovarea culturii antreprenoriale
0.00 257.29 284.04 288.97 830.30

4.1.1

Dezvoltarea modulelor cu caracter specific în cadrul programei şcolare, care să ofere

elevilor posibilitatea de a învăţa lucruri concrete şi de a opta pentru aprofundarea

cunoştinţelor antreprenoriale în cazul celor interesaţi

0.00 61.51 68.84 70.22 200.57

4.1.2 Formarea adecvată a profesorilor 0.00 68.78 76.97 78.51 224.26

4.1.3
Încurajarea creativităţii elevilor, dezvoltarea ideilor lor prin organizarea de competiţii

dotate cu premii
0.00 58.46 65.42 66.73 190.61

4.1.4
Întărirea cooperării cu comunităţile de afaceri pentru dezvoltarea unor strategii

sistematice de formare a spiritului antreprenorial la toate nivelurile educaţionale
0.00 31.54 35.30 36.01 102.86

4.1.5 Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager și tinerilor 0.00 37.00 37.50 37.50 112.00

4.2
Sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri și sistemul educațional în scopul

promovării spiritului antreprenorial
7.50 72.37 80.99 82.61 243.46

4.2.1
Dezvoltarea de programe, în colaborare cu mediul de afaceri local, care să ofere elevilor

posibilitatea experienţei practice prin derularea de activităţi în cadrul unor firme
5.00 48.24 53.99 55.07 162.31

4.2.2
Crearea unui mediu propice dezvoltării antreprenoriatului şi întreprinderilor familiale la

nivelul comunităţilor locale şi care motivează spiritul antreprenorial
2.50 24.12 27.00 27.54 81.15

4.3 Susţinerea sistemului de formare profesională la nivel naţional 0.00 315.10 352.63 359.68 1,027.41

4.3.1
Îmbunătăţirea definirii şi transparenţei calificărilor profesionale, recunoaşterea acestora şi

validarea învăţării non-formale şi informale pentru a răspunde la noile nevoi ocupaţionale, 
0.00 61.51 68.84 70.22 200.57

4.3.2
Facilitarea şi diversificarea accesului tuturor categoriilor sociale la educaţie, pregătire

profesională şi cunoaştere prin intermediul organizării timpului de lucru, serviciilor de

sprijin familial, orientare vocaţională şi noi forme de împărţire a costurilor

0.00 222.04 248.49 253.46 723.99

4.3.3

Dezvoltarea parteneriatelor între componenta educaţională şi de formare profesională şi

cea din economia reală prin implicarea partenerilor sociali în planificarea educaţiei şi

formării profesionale

0.00 31.54 35.30 36.01 102.86

4.4 Dezvoltarea sistemului educaţional antreprenorial la nivel universitar, academic 7.50 199.60 223.38 227.85 658.34

4.4.1
Asigurarea unor elemente de educaţie antreprenorială consistente la nivelul

învăţământului superior 
7.50 141.15 157.96 161.12 467.73

4.4.2
Încurajarea creativităţii studenţilor, prin recompensarea ideilor lor antreprenoriale în

cadrul unor competiţii dotate cu premii
0.00 58.46 65.42 66.73 190.61

Prioritatea 5 Îmbunătăţirea participării IMM-urilor pe Piaţa Internă şi pe terţe pieţe 111.12 728.10 728.10 728.10 2,295.42

5.1 Promovarea produselor şi serviciilor IMM- urilor pe pieţele externe 2.82 15.10 15.10 15.10 48.12

5.1.1
Sprijinirea accesului pe noi pieţe şi internaţionalizare prin promovarea schemei de

finanţare „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare”
0.00 15.05 15.05 15.05 45.15

5.1.2

Dezvoltarea portalului românesc de comerţ exterior (www.portaldecomert.ro) şi campanie

de promovare a portalului în vederea diseminării serviciilor pe scară cât mai largă 2.56 0.00 0.00 0.00 2.56

5.1.3 Furnizarea de informaţii şi asistenţă de specialitate 0.26 0.05 0.05 0.05 0.41

5.2 Stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri 108.30 710.10 710.10 710.10 2,238.60

5.2.1
Dezvoltarea parteneriatelor de afaceri, parteneriatelor public – privat cu scopul dezvoltării

activităţii de export
3.20 430.00 430.00 430.00 1,293.20

5.2.2

Încurajarea proiectelor de cooperare transnaţională desfăşurate de asociaţii sectoriale, în

scopul sprijinirii exportului şi a creşterii capacităţii de internaţionalizare a IMM-urilor,

dezvoltând strategii comune de comercializare în ţările terţe

75.00 200.00 200.00 200.00 675.00

5.2.3 Stimularea comunicării autorităţi publice – IMM-uri referitor la investiţiile străine 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40

5.2.4
Intensificarea cooperării dintre IMM-uri şi universităţi/centre de cercetare pentru a

îmbunătăţi cercetarea şi inovarea pentru produse destinate exportului
30.00 80.00 80.00 80.00 270.00

5.3
Pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului şi

mai ales, îmbunătăţirea accesului IMM - urilor la serviciile de consultanţă
0.00 2.90 2.90 2.90 8.70

5.3.1
Dezvoltarea unui program de consultanţă şi instruire cu privire la elaborarea strategiei de

export a unei firme, marketingul internaţional, DPI în ţară şi pe pieţele externe, etc.
0.00 1.20 1.20 1.20 3.60

5.3.2
Dezvoltarea unui program de consultanţă privind elaborarea de studii de piaţă şi de

produs la cererea IMM-urilor care doresc să intre pe pieţe noi
0.00 1.70 1.70 1.70 5.10

Total 446.42 3,035.66 3,498.14 3,245.41 10,225.63

Măsura/

Acţiunea

Denumire Estimare financiară (milioane lei)Prioritatea
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Defalcarea bugetului - Surse naționale / Fonduri Structurale 

 

Surse nationale Fonduri europene

Total cheltuieli pe termen scurt (2010 - 2011, sustinerea sectorului pentru 

depasirea crizei) 3,482.08 2,149.70 1,332.38

Procent (%) 34% 34% 35%

Total cheltuieli pe termen lung (2012-2013, dezvoltarea sectorului) 6,743.55 4,229.76 2,513.79

Procent (%) 66% 66% 65%

Total buget Strategia IMM 10,225.63 6,379.47 3,846.17
Procent (%) 100% 62% 38%

Cheltuieli
Finantare

Total  (mil lei)

 


