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DE LA IDEE LA UN BUSINESS 
INTELIGENT CU BCR
Suntem aici să te susținem în fiecare 
pas al obținerii unei finanțări europene 
sau naționale

FEMEIA
ANTREPRENOR
2022
Ghid practic pentru 
programul de finanțare 
dedicat afacerilor create 
de femei



Programul Femeia Antreprenor este dedicat 

IMM-urilor din România care au asociați sau acționari 

majoritari femei. Scopul programului este reducerea 

decalajul dintre femeile și bărbații antreprenori și are 

rolul de a susține atingerea standardelor OECD 

privind egalitatea de gen în domeniul antreprenorial, 

în contextul în care în România doar 36,84% din 

asociați sau acționari sunt femei, potrivit Ministerului 

Antreprenoriatului și Turismului.

Pentru ca businessul tău să primească finanţarea 

nerambursabilă în cadrul programului Femeia 

Antreprenor, urmează pașii de înscriere și criteriile 

de eligibilitate explicate în acest ghid și selectează 

BCR drept partener în acest program.

În cadrul programului Femeia Antreprenor 2022 

au fost acceptate șapte bănci care pot deschide 

conturi dedicate programului sau pot acorda 

credite de pre-finanțare și de co-finanțare 

necesare pentru implementarea proiectelor, 

respectiv: Banca Comercială Română, BT, BRD, CEC 

Bank, OTP Bank, Unicredit și Alpha Bank. 
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Cum vor fi selectate antreprenoarele 
care vor primi finanțare?

Similar cu alte programe, ediția din 2022 a programului 

Femeia Antreprenor va începe cu perioada în care pot 

fi depuse aplicațiile antreprenorilor interesați să obțină 

o finanțare nerambursabilă de până la 200.000 de lei 

pentru afacerea lor.

Perioada de depunere este cuprinsă între 18.08.2022, 

ora 10:00 și 30.09.2022, ora 20:00.
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ÎNTREPRINDERILE ELIGIBILE ÎN ACEST PROGRAM:

Sunt cele înregistrate din punct de vedere legal, fie ca societăți (în baza Legii 

nr. 31 / 1990), fie ca societăți cooperative (în baza Legii nr. 1 / 2005) sau ca 

microîntreprinderi înființate de antreprenori debutanți (în baza OUG nr. 6 / 

2011), fiind înregistrate în acest sens la ONRC;

Sunt întreprinderi mici și mijlocii – au până la 249 de angajați și o cifră de 

afaceri anuală de maxim 50 de milioane de euro sau active totale de maxim 

43 de milioane de euro;

Au capital social integral privat și cel puţin unul dintre asociaţi / acționari este 

o persoană de gen feminin care deţine cel puţin 50% din părţile sociale / 

acțiuni ale societăţii aplicante. În cazul în care o persoană fizică deține mai 

multe întreprinderi, va putea depune o singură aplicație în cadrul 

programului, pentru una dintre întreprinderile deținute;

Au sediul / punct de lucru și își desfășoară activitatea în România;

Au domeniul de activitate pentru care solicită finanțarea eligibil în cadrul 

programului, iar domeniul respectiv este autorizat la ONRC cel mai târziu la 

momentul depunerii cererii de rambursare, după finalizarea perioadei de 

implementare a planului de afaceri;

Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și 

pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării eligibilității;
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Respectă cerințele și limitele legale cu privire la acordarea ajutoarelor de 

minimis (pot beneficia de maximum 200.000 de euro pe durata a trei 

exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică);

Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, 

executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau 

suspendare temporară a activității și nu au fost subiectul unei decizii de 

recuperare a ajutorului de stat;

Creează cel puțin:

un loc de muncă cu normă întreagă (în cazul în care solicită finanțarea 

nerambursabilă de maximum 100.000 de lei) sau 

cel puțin două locuri de muncă cu normă întreagă (în cazul finanțării 

nerambursabile de 200.000 de lei), 

pe perioadă nedeterminată, după intrarea în vigoare a acordului de finanțare 

și menține locurile de muncă respective cel puțin 2 ani de la data plății 

ajutorului financiar nerambursabil;

Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a 

proiectului propus pentru finanțare.

7.

8.
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Domeniul de activitate – maximum 20 puncte – activitățile de producție 

și industriile creative sunt favorizate în acest program de finanțare;

Valoarea procentului aferent aportului propriu – maximum 20 puncte – 

punctajul maxim se acordă pentru o cofinanțare minimă de 15% din 

valoarea eligibilă a proiectului;

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor 

asimilate echipamentelor tehnologice în valoarea totală a cheltuielilor 

eligibile – maximum 20 puncte – punctajul maxim se acordă pentru o 

pondere de minim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă – punctajul 

se acordă dacă minimum 5% din grant este alocat acestui domeniu –  

10 puncte;

Cel puțin unul dintre asociații sau administratorul întreprinderii a absolvit 

o formă de pregătire antreprenorială sau își asumă că va realiza acest 

demers până la momentul depunerii decontului –  5 puncte;

Cel puțin unul dintre asociații sau administratorul întreprinderii a absolvit 

un curs în domeniul competențelor digitale sau își asumă că va realiza 

acest demers până la momentul depunerii decontului –  5 puncte;

Cel puțin unul dintre locurile de muncă create în cadrul perioadei de 

implementare este ocupat de o persoană din categoria șomerilor, 

absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau 

persoanelor cu dizabilități –  10 puncte;

Odată îndeplinite toate aceste criterii, selecția efectivă 
a aplicațiilor finanțate va ține cont de următoarele 
CARACTERISTICI ALE ANTREPRENOAREI ȘI ALE 
AFACERII PROPUSE:
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Este asumat faptul că, până la depunerea 

decontului, societatea înregistrează la OSIM un 

drept de proprietate industrială –  10 puncte;

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. 

Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul 

algoritm: Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare 

a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:

punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate;

punctajul obţinut la criteriul aferent investiției;

punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare 

durabilă;

punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire 

antreprenorială;

punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe 

digitale;

punctajul obtinut la criteriul aferent inserției pe piața muncii a 

unor categorii de personal;

valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;

data şi ora înscrierii în program.
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Ce cheltuieli poți face cu finanțarea 
din programul Femeia Antreprenor 
2022?

Odată selectată pentru finanțare conform cerințelor 

prezentate în primul capitol, vei putea utiliza finanțarea 

nerambursabilă doar pentru anumite cheltuieli, 

denumite cheltuieli eligibile, respectiv cele prevăzute 

în bugetul aplicației depuse la finanțator (Ministerul 

Antreprenoriatului și Turismului - MAT). 
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LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI INCLUDE:

Echipamente și instalații tehnologice, inclusiv sisteme, instalații și 

echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;

Spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț;

Mijloace de transport (doar anumite categorii sunt eligibile); 

Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și 

materiale;

Salariile, utilitățile, serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente 

chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru 

prestări servicii și comerț (decontate sub formă de sumă forfetară – 

maximum 30.000 lei sau 60.000 lei, în funcție de numărul de locuri de 

muncă create);

Pachet digital, care poate să conțină una sau mai multe dintre 

următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității sau 

magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli 

de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar 

desfășurării activității și semnătură electronică – cheltuială obligatorie, în 

cuantum de minimum 25.000 lei. În acest pachet se pot include și 

echipamente IT (laptop, imprimantă, tablete, telefoane smart, etc.);



Cursuri intensive de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate 

în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene pentru angajații / 

administratorii întreprinderii beneficiare (maximum 5.000 lei / cursant);

TVA nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii 

finanțării în cadrul programului și pentru implementarea proiectului, 

servicii pentru care poate fi bugetată o sumă maximă de 10.000 lei;

Două plăcuțe informative obligatorii, în valoare de minimum 10 lei și 

maximum 500 de lei;

Cheltuieli financiare aferente creditelor și/sau garanțiilor obținute pentru 

aceste credite, în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul 

programului.

CUM OBȚII GRANTUL?
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În cazul în care întreprinderea nu este deja 

înființată, primul pas pentru a putea beneficia 

de finanțare este înființarea sa, conform 

criteriilor de eligibilitate menționate anterior – 

fie drept societate, fie drept societate 

cooperativă, inclusiv întreprinderi inițiate de 

antreprenori debutanți (de ex.: SRL-D).

În cazul în care întreprinderea este deja 

înființată, îți recomandăm verificarea cu 

atenție a criteriilor de eligibilitate specifice 

acestui tip de întreprindere (atenție la datorii și 

alte motive de excludere de la finanțare).

1.



Următorul pas este 

pregătirea aplicației de 

finanțare, conform cerințelor 

din procedură, și depunerea 

acesteia în cadrul platformei 

online puse la dispoziție de 

Ministerul Antreprenoriatului 

și Turismului:

https://granturi.imm.gov.ro.

După finalizarea perioadei în 

care pot fi depuse aplicațiile în 

program, finanțatorul va 

începe procesul de evaluare a 

acestora, în ordinea punctajelor 

pre-estimate la momentul 

depunerii aplicațiilor. Selecția 

aplicațiilor care vor beneficia de 

finanțare va fi realizată 

conform algoritmului prezentat 

anterior și va ține cont de 

bugetul disponibil pentru ediția 

din acest an.

În cazul în care ești selectat pentru finanțare, finanțatorul va transmite 

spre semnare acordul de finanțare prin intermediul platformei online – 

vei avea 20 de zile să îl semnezi și să transmiți alături de el dovada 

cofinanțării asumate anterior (extras de cont, scrisoare aprobare credit 

sau contract de credit). Poți apela la echipa BCR pentru a obține mai 

multe informații despre creditele de co-finanțare și/sau pre-finanțare.

În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a 

acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.11.2023, vei avea obligația 

efectuării tuturor cheltuielilor și încărcării și transmiterii în aplicația 

informatică a cererii rambursare / de decont, a facturilor, a documentelor 

de plată și a documentelor justificative care însoțesc cererea.

2.

3.

4.

5.

IMPORTANT 
dacă nu dorești să pregătești 
singur aplicația de finanțare, 
poți apela la serviciile unui 
consultant specializat în 
pregătirea unor aplicații de 
acest gen;

trebuie să folosești o semnătură 
electronică calificată pentru a 
putea depune aplicația online 
(cheltuiala cu semnătura 
electronică poate fi ulterior 
decontată din ajutorul financiar 
primit); 

îți recomandăm să selectezi din 
start BCR drept bancă parteneră 
în cadrul programului.
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Decontarea se face într-o singură tranșă, conform mecanismului 

decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării 

integrale a cheltuielilor aferente facturilor transmise. Mecanismul 

decontării cererilor de rambursare este următorul:

După primirea facturilor și efectuarea integrală a plăților, beneficiarul 

transmite în aplicația informatică cererea de rambursare și 

documentele justificative aferente acesteia;

Finanțatorul efectuează verificarea documentelor și, în cazul în care 

sunt aprobate cheltuielile, BCR este notificată automat de către 

aplicație și programează vizita de certificare a cheltuielilor. După 

efectuarea vizitei și a documentelor specifice, BCR va putea realiza 

plata de decont.

Sustenabilitatea proiectelor finanțate prin acest program începe de la 

momentul realizării plății de decont – de la această dată, timp de doi ani, 

beneficiarii au obligația de a menține ocupate locurile de muncă 

asumate în aplicație și create până la momentul depunerii cererii de 

decont (cel puțin unul sau două locuri de muncă cu normă întreagă, în 

funcție de nivelul finanțării solicitate). 

6.

7.
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INFORMAȚII PRODUSE BCR

CUM TE POATE AJUTA BCR?

1Pachet cont curent & onboarding
Dacă ai capital propriu cu care îţi poţi susţine investiţiile din planul de 

afaceri şi doreşti doar un cont pentru încasarea finanţării prin bancă, 

trebuie să îţi deschizi un cont curent şi un cont special pentru 

derularea proiectului, cont în care vei încasa grantul nerambursabil la 

finalul implementării proiectului.
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2Credit pre-finanțare / credit-punte
Conform mecanismelor de plată asociate ediției din acest an a 

programului, o companie poate depune o singură cerere de 

rambursare (sau de decont), la finalul perioadei de implementare a 

planului de afaceri. 

Astfel, respectivul beneficiar trebuie să utilzeze fonduri proprii pentru 

realizarea cheltuielilor din bugetul proiectului sau poate apela la un 

credit de pre-finanțare, credit ce poate fi solicitat numai după 

prezentarea notificării de aprobare a proiectului de către MAT. Iată 

care sunt cele mai importante detalii cu privire la oferta BCR pentru 

acest tip de credit: 

Durata creditului: maximum 24 de luni, de la momentul acordării 

creditului (implicit îndeplinirea unor eventuale condiții 

precedente);

Perioadă de grație: maximum 24 luni aplicabilă ratei de capital. 

Dobânda se plătește lunar, conform graficului de rambursare;

Perioadă de tragere: maximum 12 luni, dar nu mai târziu de 

15.11.2023, fiind posibile trageri multiple, în funcție de structura 

bugetului aprobat;

Dobândă aplicabilă: ROBOR 6M + marjă de 2,5%;

Comisioane asociate: comision de analiză – 0,5% din valoarea 

creditului; comision de gestiune – 1% din valoarea creditului; 

comision de neutilizare - 1% anual, perceput lunar, calculat la 

soldul neutilizat al creditului;

Volumul creditului: 100% din valoarea grantului aprobat, nu mai 

mult de 200.000 lei;

Termene de rambursare a creditului: 

Pentru dobândă, conform unui grafic de rambursare lunar;

Pentru principal, conform graficului stabilit în funcție de datele estimate pentru 
primirea ajutorului financiar nerambursabil.
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3Credit pentru co-finanțare
Conform informațiilor prezentate anterior, între criteriile de eligibilitate 

pentru ediția din acest an a programului Femeia Antreprenor se 

regăsește și obligativitatea prezentării unei co-finanțări de minimum 

5% din valoarea cheltuielilor eligibile. În plus, grila de evaluare acordă 

punctajul maxim acelor proiecte care își asumă o co-finanțare de 

minimum 15% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

În acest context, poți apela la un credit de co-finanțare acordat de 

BCR pentru implementarea proiectului tău, fiind valabile următoarele 

condiții:

Durata creditului: maximum 120 de luni, în funcție de valoarea 

creditului, capacitatea de rambursare a clientului și de structura 

garanțiilor;

Perioadă de grație: maximum 18 luni;

Perioadă de tragere: maximum 12 luni, dar nu mai târziu de 

15.11.2023, fiind posibile trageri multiple, în funcție de structura 

bugetului aprobat;

Dobândă aplicabilă: ROBOR 6M + marjă de 2,5%;
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Comisioane asociate: comision de analiză – 0,5% din valoarea 

creditului; comision de gestiune – 1% din valoarea creditului; 

comision de neutilizare - 1% anual, perceput lunar, calculat la 

soldul neutilizat al creditului;

Volumul creditului: maximum 100% din valoarea co-finanțării 

asumate prin proiect;

Termene de rambursare a creditului: conform capacității 

clientului de a rambursa creditul de co-finanțare; 

Garanții necesare: bunurile / echipamentele achiziţionate în 

cadrul programului și după caz, în completare, fonduri de 

garantare. În anumite cazuri vor fi solicitate și alte tipuri de 

garanții, conform politicii BCR de creditare, dintre următoarele 

variante de garantare: garanții personale (ex: fidejusiune), 

garanții mobiliare și imobiliare, ipoteci pe conturi (cu excepția 

conturilor bancare cu destinație specială).

TIPS & TRICKS PENTRU UN 
PROIECT DE SUCCES 
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Nu privi cei maximum 200.000 de lei nerambursabili ca pe un scop, ci ca pe 

un mijloc. Chiar dacă ai proiectul aprobat, nu înseamnă că aceşti bani te 

aşteaptă într-un cont deschis pe numele tău. Trebuie să pui în practică planul 

tău de dezvoltare a afacerii pentru a te putea folosi de aceşti bani.

1.



În cazul în care dorești să colaborezi cu un consultant pentru pregătirea, 

depunerea și implementarea proiectului, studiază cu mare atenție 

oferta disponibilă în această piață și cere cât mai multe păreri cu privire 

la consultanți, de la colaboratori sau de la beneficiari ai altor programe 

de finanțare din fonduri europene sau naționale. La fel cum alegi 

consultantul cu care vei colabora, ai opțiunea să alegi banca care îți va fi 

partener. Echipa BCR îți poate oferi mai multe detalii despre un credit de 

pre-finanțare sau co-finanțare. 

Indiferent de ideea de afacere, este sigur că proiectul conţine şi cheltuieli 

neeligibile, a căror finanţare nu este acoperită prin programul Femeia 

Antreprenor. Anticipează-le, ca să fii pregătit din timp să le acoperi din 

alte surse.

Orice cheltuială care nu a fost bugetată inițial și nu este trecută în acordul de 

finanţare semnat cu finanțatorul nu este considerată eligibilă. Cum 

dezvoltarea afacerii va presupune mai mult ca sigur astfel de cheltuieli, ne 

întoarcem la punctul anterior: fii pregătit să le acoperi din alte surse!

Bugetul eligibil asociat proiectului tău include atât finanțarea 

nerambursabilă (denumită și grant), cât și aportul tău propriu. Pentru a 

obține punctajul maxim la acest criteriu de evaluare, trebuie să îți asumi 

faptul că minimum 15% din toate cheltuielile eligibile incluse în acest 

buget vor fi susținute de tine, fie din surse proprii, fie printr-un credit 

obținut de la bancă. Atenție: trebuie să prezinți dovada cofinanțării la 

momentul semnării acordului de finanțare, într-un termen destul de 

scurt (20 de zile)! 

Asigurarea echipamentelor noi cumpărate pentru desfăşurarea 

activităţii este obligatorie, dar nu şi eligibilă. Şi dacă n-ar fi obligatoriu, 

tot e bine să le asiguri, pentru că nu există altă soluţie mai bună 

împotriva unui accident nefericit.

Caută de la momentul pregătirii aplicației de finanțare furnizori serioşi, 

cu background solid, cu care să poţi dezvolta o relaţie de afaceri pe 

termen lung. În felul acesta te şi asiguri că bugetul este fundamentat 

corect și nu te trezeşti cu “surprize” în implementare, când ai nevoie mai 

mare de produsul furnizorului.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Acelaşi lucru este valabil şi la alegerea băncii partenere. Ia în calcul că 

relaţia cu banca nu se termină odată cu plata cererii de decont pentru 

ajutorul nerambursabil, ci este de dorit să se prelungească și după acest 

moment, pe măsură ce afacerea devine din ce în ce mai solidă.

Banca este un partener al întreprinderilor, având acelaşi interes ca şi 

femeia antreprenor ca afacerea să se dezvolte. De aceea, în alegerea 

băncii trebuie să iei în considerare nu numai costurile scăzute ale 

finanţării (importante şi ele), ci şi calitatea serviciilor.

Ca femeie antreprenor îţi va fi mult mai uşor să decizi cum vrei să arate 

afacerea ta peste 5 sau 10 ani, dacă ai un model care te inspiră. Pentru 

asta, noi îţi oferim cursuri gratuite dedicate antreprenorilor în diverse 

domenii, disponibile în platforma online a BCR Școala de Business, care 

să te ajute să-ți construiești afacerea pe o bază solidă.

8.

9.

10.
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Echipa BCR susține antreprenoarele 
care doresc să-și dezvolte afacerile 
pe baze solide:

În acceleratorul de business InnovX-BCR dedicat 

companiilor din tehnologie au participat în ultimii 

trei ani 84 de femei, dintr-un total de 316 

participanți din 126 de start-up-uri

În programul Launch, dedicat startup-urilor early 

stage, o inițiativă a How to Web, InnovX-BCR și 

Google for Start-ups, au participat până în prezent 

aproximativ 70 de femei, din cele 100 de 

start-up-uri care au intrat în comunitate.



Asistentul tău virtual

Explicat de Ada
Primul chatbot pentru programe de finanțare
bcr.ro/ada

De la idee la un
business inteligent cu BCR.
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Pentru business-uri inteligente
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Pentru business-uri inteligente

Pentru mai multe detalii despre programul Femeia Antreprenor 

și despre ofertele Băncii Comerciale Române accesează

www.bcr.ro/business

sau scrie-ne la adresa

fonduri.europene@bcr.ro

Dacă ești deja client BCR, contactează managerul tău de relații 

pentru detalii.


