MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI,
COMERŢ ȘI ANTREPRENORIAT
Serviciul Comunicare și Relații Publice

Către Factual
În atenţia doamnei Paula Căbescu, reporter

Stimată doamnă,
Ca urmare a solicitării dumneavoastră referitoare la programul Start-Up Nation,
„vă rog să mă ajutați cu următoarele date statistice:
1. Numărul de firme înființate prin programul Start Up Nation pe fiecare dintre anii
2017, 2018, 2019.
2. Numărul de angajați/locuri de muncă create prin Start Up Nation pe fiecare dintre
anii 2017, 2018, 2019”

vă transmitem următoarele date aferente anilor 2017, 2018 şi 2019 (disponibile
la această dată):
Start-Up Nation 2017 – program încheiat
Obiectiv: Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale
acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor
defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.
Buget: Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr.
6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017, a fost de 1.713.798.000 lei.
Schema de finanțare: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar,
sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru
societățile neplătitoare) aferente proiectului.
Stadiu: Aplicația electronică de înscriere a fost deschisă în data de 14.06.2017 și închisă în
data de 14.07.2017.
Numărul de planuri de afaceri trimise a fost de 19.297, din care au fost verificate 10.000 de
planuri de afaceri și au fost respinse 1469 de IMM-uri.
Numărul dosarelor admise a fost de 8531.
Au fost încheiate 8444 contracte în limita bugetului programului și etapa de contractare s-a
finalizat la data de 15.11.2017.
În perioada 15.11.2017 - 01.10.2018 (data limită de depunere a deconturilor), din totalul
contractelor semnate, au renunțat la finanțare din diverse motive personale 493 de aplicanți,
numărul contractelor active rămase fiind 7951.
Din cei 7951 aplicanți activi, au depus documentația de decont în termenul procedural 7296
aplicanți, din care aproximativ 1800 numai în ultima săptămână.
Pentru cei 7296 beneficiari care au depus în termen dosarele de decont, termenul maxim de
efectuare a plăților a fost 31 decembrie 2018. Dintre aceștia, 7123 au fost plătiți și 173 au
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fost respinși la plată pentru încălcarea prevederilor procedurale privind decontul sau au
renunțat după depunerea decontului.
Start-up Nation 2017 - date statistice
∗ 3.296 au reprezentant legal femei (46%);
∗ 3.972 dintre reprezentanții legali ai beneficiarilor plătiți au pînă în 35 de ani (55,5%);
∗
1.684 dintre reprezentanții legali ai beneficiarilor plătiți au între 36 și 45 de ani
(23,5%);
∗ 1.503 dintre reprezentanții legali ai beneficiarilor plătiți au peste 45 de ani (21%);
∗ 17.717 locuri de muncă nou create de către beneficiarii plătiți, din care:
∗
14.365 din rândul șomerilor, absolvenților după anul 2012 sau
persoanelor defavorizate.
Start-Up Nation 2018 – program aflat în etapa de contractare și plăți

∗
∗
∗
∗
∗

27 decembrie 2018 – deschidere sesiune de depunere online a planurilor de afaceri
12 februarie 2019, ora 20:00 – 33.514 planuri transmise;
12 iunie 2019 – 13.005 planuri verificate și 10.000 planuri admise la finanțare;
24 septembrie – 10.000 scrisori de chemare la contractare transmise; 9229
contracte semnate; 281 de deconturi depuse spre decontare.
Stadiul actual: contractare până la 10.000 de proiecte termen 15 noiembrie 2019;
certificări ale deconturilor depuse și plăți.
Start-Up Nation 2018 - date statistice din total contracte semnate (9229) la
24 septembrie 2019:
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4.218 au reprezentant legal femei (45,71%);
4.618 dintre reprezentanții legali ai aplicanților înscriși au până în 35 de ani (50,64%);
2.259 dintre reprezentanții legali ai aplicanților înscriși au între 36 și 45 de ani
(24,48%);
2.296 dintre reprezentanții legali ai aplicanților înscriși au peste 45 de ani (24,88%);
42.979 de noi locuri de muncă asumate de către aplicanți în contratele semnate;
32.083 din rândul șomerilor, absolvenților după anul 2012 sau persoanelor
defavorizate aferente aplicanților contractați până la data de 24 septembrie 2019;
266 din Diaspora – 2,88%;
3.687 din mediul rural – 39,95%;
5.542 din mediul urban – 60,05%;
3.407 activități de producție – 36,92%;
5.822 activități de servicii și industrii creative – 63.08%.
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