Prezentare aplicare finantare SRL-D

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor, denumit si
Programul SRL-D (societate cu raspundere limitata-debutant), a fost adoptat printr-o masura
guvernamentala in anul 2011, cu scopul incurajarii si sprijinirii tinerilor intreprinzatori de a
gandi si dezvolta propria afacere.

Cadrul legal
Programul SRL-D a fost implementat in anul 2011, urmand ca in 2014 sa i se aduca
moficari. Astfel, noul act normativ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 6/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 506/2014.
Conform Legii nr. 97/2014, prin programul SRL-D se vor acorda facilitati „pentru
microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatori debutanti in afaceri, care
desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu
raspundere limitata”.

Beneficii
Printre beneficiile infiintarii unui SRL-D se numara:




înfiinţare gratuită,
finanţare de 10.000 de euro nerambursabili
scutire de la plata contribuţiilor de pensie din partea angajatorului pentru 4 angajaţi
(pe perioada nedeterminata

1. Conditii de aplicare
1.1.

Beneficiari

Intreprinzatorii debutanti care doresc sa aplice la Programul SRL-D trebuie sa
indeplineasca anumite conditii, pentru a primi finantare. Astfel, beneficiarii intrunesc
urmatoarele, cumulativ:







Infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata;
Au capacitate juridica deplina de exercitiu;
Inainte de data inmatricularii societatii in Registrul Comertului nu au mai fost si nu
sunt actionari sau asociati ai unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic
European;
Nu au mai beneficiat de finantare in cadrul Programului
Varsta maxima pe care intreprinzatorilor este de 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in
ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a SRL-D
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Beneficiarii declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile enumare anterior; in caz
contrar vor fi sanctionati conform legii.

1.2.

Microintreprinderea

Microintreprinderea astfel infiintata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:






Este o societate cu raspundere limitata-debutant care functioneaza pe durata
nelimitata;
Intreprinzatorul care infiinteaza societatea trebuie sa aiba calitatea de debutant –
asociat unic sau cel mult 5 intreprinzatori
Este administrata de asociatul unic (respectiv unul sau mai multi dintre asociati)
Se incadreaza in conditiile Legii nr. 346/20041 si OUG nr. 6/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare
Obiectul de activitate al microintreprinderii cuprinde cel mult 5 grupe de activitate
(CAEN Rev 2)

1.3.

Grupe de activitate care NU pot fi incluse ca obiect de activitate

Dintre grupele de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in
vigoare (CAEN Rev 2), urmatoarele 5 nu pot fi incluse ca obiect de activitate al SRL-D:




intermedieri financiare şi asigurări:
-

641 - Intermediere monetară

-

642 - Activităţi ale holdingurilor

-

643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

-

649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de
asigurări şi fonduri de pensii

-

651 - Activităţi de asigurări

-

652 - Activităţi de reasigurare

-

653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul
public de asigurări sociale)

-

661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor
de asigurări şi fonduri de pensii

-

662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii

-

663 – Activitati de administrare a fondurilor

tranzacţii imobiliare:
-

681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Legea nr. 346/2004 prevede stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
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-

682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

-

683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract



920 - activităţi de jocuri de noroc şi pariuri



producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool,
substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi
psihotrope:
-

110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de
băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape
îmbuteliate)

-

1200 - Fabricarea produselor din tutun

-

2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei

-

2051 - Fabricarea explozivilor

-

4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

-

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

-

4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine
specializate

precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor
de stat, respectiv:
a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr.
104/2000:
-

031 - Pescuitul

-

032 - Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt
enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
-

011 - Cultivarea plantelor nepermanente

-

012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente

-

013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire

-

014 - Creşterea animalelor

-

015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea
animalelor)

-

016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

-

017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe
vânătorii
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c)

activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
a. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii
produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă
de operatorii economici respectivi;
b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor
primari (fermieri);

d) activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume,
ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele
de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
f)

ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer,
aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat
pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)
-

051 - Extracţia cărbunelui superior

-

052 - Extracţia cărbunelui inferior

-

061 - Extracţia petrolului brut

-

062 - Extracţia gazelor naturale

-

0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

-

0892 – Extracţia turbei

-

091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

-

099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă
acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de
transport rutier de marfă contra cost.

Alte mentiuni:







Calitatea de microintreprindere este obtinuta imediat dupa inmatricularea la Registrul
Comertului;
Intreprinzatorul debutant este obligat sa angajeze cu contract de muncă pe durată
nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de
la momentul obţinerii facilităţilor
Intreprinzatorul debutant este obligat să notifice în scris cu privire la înfiinţare
Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (O.T.I.M.M.C) în
termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, pentru a fi luat in evident
Intreprinzatorul debutant este obligat să depună la O.T.I.M.M.C situaţiile financiare
semestriale şi anuale, cu dovada înregistrarii acestora la autorităţile competente,
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precum şi un raport semestrial de progres, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul
în care s-a obţinut ajutorul nerambursabil
Cel putin 50% din profitul inregistrat in anul precedent trebuie reinvestit anual;
Toti actionarii microintreprinderii trebuie sa indeplineasca toate criteriile mentionate la
punctul 1.1

2. Etape de parcurs pentru infiintarea microintreprinderii

Cei care doresc infiintarea unui SRL-D pot opta pentru una dintre cele doua cai: fie se
inscriu la Programul SRL-D, cu un plan de afaceri, pentru obtinerea finantarii, fie direct la
Registrul Comertului.

2.1.
Inregistrarea la Registrul Comertului – pasi de urmat:
a) Acte necesare:
 contract de comodat pentru sediul social,
 actul constitutiv,
 rezervarea de nume – obtinuta de la Registrul Comertului,
 chitanţa care atestă depunerea capitalului social (minimum 200 de lei)
 o serie de formulare – primite la Registrul Comertului
b) Inregistrarea dureaza minim 3 zile si consta in:
 Rezervare nume la Oficiul Registrului Comertului, incheierea contractului de
comodat si actului constitutiv. Toate aceste documente sunt duse la banca,
pentru depunerea capitalului social;
 Aceleasi documente, alaturi de chitanta care atesta depunerea capitalului
social sunt necesare inapoi la Registrul Comertului, pentru dosarul de
infiintare, care va fi depus in aceeasi zi. Toate documentele pot fi gasite la
Registrul Comertului;
 De obicei in a treia zi actele oficiale ale firmei pot fi ridicate de la Registrul
Comertului;

2.2.

Inregistrarea in cadrul Programului SRL-D, pentru obtinerea de finantare

Daca intreprinzatorii debutanti indeplinesc conditiile necesare, se pot inscrie in Programul
SRL-D online, pe site-ul http://imm.gov.ro/, la sectiunea „ Programe 2015” sau direct pe
linkul http://programenationale2015.aippimm.ro. Intreprinzatorii se pot inscrie pe site
numai dupa inregistrarea companiei la Registrul Comertului.
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Dupa inregistrarea pe site, intreprinzatorii vor incarca planul de afaceri si celelalte
documente necesare, toate mentionate pe site. In continuare vor fi enumerate campurile
necesare2 pentru inregistrarea microintreprinderii:
1. Informatii generale, camp ce cuprinde:
 Titlul proiectului
 Denumire solicitant
 CUI
 Nr inregistrare la ORC
 Adresa solicitant, judet, cod postal, telefon, fax, e-mail
 Cod CAEN aferent activitatii principale
 Cod CAEN aferent proiectului
 Sediu social: adresa, telefon, fax
 Puncte de lucru
 Locatia implementarii proiectului
 Persoana de contact
 Certificat inmatriculare SRL-D
 Copie BI/CI
 Cerere tip de acord de principiu pentru finantare (disponibila pe site)
 Informatii financiare (valoarea proiectului, credit etc.)
2. Domeniul de activitate al SRL-D
Descrierea proiectului:
 Obiective
 Durata de implementare
 Activitati
 Resurse materiale
3. Locuri de munca in cadrul proiectului
 Management
 Resurse umane
4. Ponderea investitiilor in cheltuielile aferente Planul de afaceri
 Descrierea investitiei
 Cost total
 Surse pentru aport propriu
5. Localizarea activităţii microîntreprinderii SRL-D
6. Utilizarea noilor tehnologii şi promovarea societăţii informaţionale
7. Schema de finantare
Aplicatia va fi evaluata de catre experti si va fi punctata. Conditia pe care aplicatia trebuie sa
o indeplineasca pentru obtinerea finantarii este acumularea a minim 60 de puncte.

2

Campurile mentionate mai sus pot contine subpuncte care nu au fost enumerate
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3. Tipuri de ajutor financiar
Microintreprinderea poate beneficia de urmatoarele facilitati:


Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de afaceri si Turism poate
acorda o alocatie financiara nerambursabila, in valoare de maxim 10 000 euro /
echivalentul in lei din valoarea proiectului (aferent planului de afaceri). Acestea se
accord in limita sumelor aprobate in bugetul Departamentului;



Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii poate
acorda garantii pentru creditele contractate de catre SRL-D pana la cel mult 80% din
valoarea creditului solicitat (in limita sumei de 80.000 euro / echivalentul in lei)



Microintreprinderea este scutita de plata contributiilor de asigurari sociale datorate de
angajatori (aceasta facilitate se aplica pentru veniturile a maxim 4 salariati, angajati
pe perioada nedeterminata);



Scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile inregistrare la Oficiile Registrului
Comertului (inregistrarea microintreprinderii, plata tarifului pentru publicarea in
Monitorul Oficial al Romaniei)



OTIMMC ofera consiliere, instruire si sprijin

Alte tipuri de finantari:
1.

Capitalul propriu – incluse resursele proprii si cele atrase de la parteneri private

2.

Creditul bancar – in cazul firmelor nou infiintate, bancile pot avea o atitudine mai
retincenta in ceea ce priveste acordarea de credite (deoarece firmele nu au
experienta, istoric etc.). Aceastea au nevoie de asigurari ca vor primi inapoi banii
imprumutati

Pentru a accesa un credit bancar, proprietarul companiei trebuie sa aiba in vedere
urmatoarele:
 Sa fie informati cu privire la posibilitatile de finantare existente la insitutiile financiare
(detalii pe www.mimmc.ro)
 Sa aleaga linia de credit (si implicit institutia) in functie de conditia/conditiile de
finantare
 Sa elaboreze un plan de afaceri solid (in cazul in care solicitantul a aplicat pentru
finantare pentru tinerii debutanti planul de afaceri exista)
 Sa aiba pregatite documentele necesare
 Sa evalueze correct garantiile disponibile
Garantiile reprezinta immobile, echipamente, automobile aflate in posesia intreprinzatorului /
firmei, pe care sunt dispusi sa le ipotecheze in favoarea bancii sau a acordarii creditului.
In Romania exista trei fonduri de garantare:
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3.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM
Fondul Roman de Garantare a Creditului
Fondul de Garantare a Creditului Rural

Fondurile de capital de risc – in cazul acestuia, intreprinzatorului I se asociaza un
partener in afacere, care contribuie cu o suma importanta la capitalul social al
societatii. De regula investitorul este actionar minoritar si se retrage dupa o perioada
(in general 5 ani).

Ca dezavantaje pot fi enumerate urmatoarele:
-

4.

Contributia intreprinzatorului trebuie sa fie mai mare decat a investitorului, pentru a-si
pastra statutul de actionar majoritar
In Romania aceste fonduri sunt dedicate preponderant companiilor mari si mai putin
IMM-urilor

Leasingul – leasingul sau credit-bail se poate realiza prin societatile de leasing si
foloseste la procurarea echipamentului industrial. Echipamentul se cumpara de catre
societatea de leasing si se inchiriaza intreprinzatorului (commercial leasing)

De asemenea, in cazul in care intreprinzatorul / posesorul echipamentului are nevoie de
bani, el poate vinde echipamentul unei societati de leasing, dupa care il inchiriaza de la
acesta (lease-back).
Este intalnita si situatia in care mai multi solicitanti vor sa utilizeze acelasi echipament pentru
o anumita perioada de timp. Astfel, este inchiriat un singur echipament si urmeaza a fi folosit
pe rand de catre solicitanti (time-sharing).
In toate cele trei cazuri solicitatul poate inceta contractual, continuarea pentru o noua
perioada de timp sau cumpararea utilajului.

5.

Credite de la furnizori si client – una dintre cele mai ieftine finantari, valabila pe
termen scurt

Aceasta forma de creditare se realizeaza intre parteneri de afaceri, iar sumele vehiculate nu
sunt foarte mari. Creditele sub aceasta forma se mai numesc si credite reale. Principiul pe
care functioneaza sistemul este urmatorul: solicitantul cumpara un produs de la un furnizor,
luandu-si angajamentul sa il plateasca peste o perioada. In aceasta perioada solicitantul
foloseste profitul scos de pe urma produsului in interesul propriei firme. Sistemul poate
functiona si invers, de la furnizor la solicitant (furnizorului ii este achitata o suma pentru un
produs pe care il livreaza peste o perioada).

6.

Factoring si scontare (credite pe efecte de comert)
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Ambele reprezinta o forma de creditare pe termen scurt. Factoringul este creditul acordat de
banci comerciale prin compensarea creditului furnizor. Scoringul este un credit acordat de
banci comerciale prin care unele efecte comerciale sunt achitate inainte de scadenta (ex.:
bilete la ordin)
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Exemple de succes – afaceri SRL-D
1. Fabrica de paine
Un tanar din Timisoara a accesat fonduri pentru tinerii debutanti, obtinand suma de
10 000 euro. Sumei i s-au adaugat alti 10 000 de euro, cu care a pornit o fabrica de
paine. In anul 2013, proprietarul estima o cifra de afacere de 68 000 euro.

2. Site tip cash back
Dupa ce a ocupat postul de CEO pentru o comanie farmaceutica, un tanar a obtinut
fonduri pentru a-si deschide propriul SRL-D – un site de tip cash back, dedicate celor
care aleg sa cumpere lucruri online, pentru care le este returnata o anumita suma,
impartita cu acest site.

3. Afacere cu chinchilla
Afacerea cu chinchilla a inceput de la pasiunea pentru cresterea animalelor.
Chinchilla sunt cautate pentru blana lor deosebita, in special in strainatate. Costul de
intretinere nu este foarte mare. Afacerea tanarului pasionat este pe profit, asa cum
sustine el insusi, insa acesta avertizeaza pe cei interesati ca gasirea unei nise, asa
cum se plaseaza business-ul lui, este un subiect sensibil, care trebuie tratat cu multa
atentie.

4. Fabrica de lemn
Un tanar din Oradea a pornit o afacere cu bani obtinuti din finantarile pentru
debutanti, construind prima sa fabrica de lemn. Conform surselor, tanarul castiga
3000 de euro pe luna din vanzari si este abia la inceput.

5. Cadouri personalizate
Doi tineri, sot si sotie, au preluat in urma cu ceva timp o firma din Cluj Napoca al
carei obiect de activitate era personalizarea cadourilor. Dupa ce au accesat fondurile
pentru SRL-D, au obtinut 10 000 de euro si au infiintat propria firma.
"Nu

stiam nimic despre cum se conduce o firma, dar in
timp am invatat"

Cu multa munca si multa rabdare, cei doi soti au investit in materialele necesare,
avand in prezent aproximativ 100 de comenzi pe zi.
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