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“SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU INVESTIŢIILE REALIZATE DE 

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII” 
 
SCHEMA DE FINANŢARE: 

- sub formă de sume nerambursabile, 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 
aprobate spre finanţare,  

- în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 euro pe o perioadă de 2 ani fiscali 
consecutivi. 
 

SECTOARE NEELIGIBILE: 
○ întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii; 
○ întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole; 
○ întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea 

produselor agricole, 
○ atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în 

cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în 
cauză; 

○ atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către 
producătorii primari; 

○ pentru activităţi legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii 
Europene, respectiv nu se acordă ajutoare legate direct de cantităţile exportate, ajutoare 
destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli 
curente legate de activitatea de export; 

○ pentru folosirea mărfurilor autohtone în locul celor importate; întreprinderilor care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui; 

○ pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care 
efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor; 

○ întreprinderilor aflate în dificultate. 
○ Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile care solicita 

finantare pentru activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda 
ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al 
Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de 
minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 
2006. 

 
ÎNTREPRINDERILE ÎN DIFICULTATE NU POT PRIMI FINANŢARE: 
Potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, o întreprindere este 
considerată în dificultate în următoarele situaţii:  
a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate 
din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; 
b) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi au răspundere nelimitată pentru 
creanţele societăţii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum 
reiese din evidenţele contabile ale societăţii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 
12 luni; 
c) pentru întreprinderea de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile 
prevăzute de legislaţia naţională privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 
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Chiar în cazul în care nici una din condiţiile de la lit. a), b), c) nu este îndeplinită, o firmă este 
considerată în dificultate, în special în cazul în care prezintă: 
1) creşterea pierderilor; 
2) scăderea cifrei de afaceri; 
3) creşterea stocurilor; 
4) îndatorare crescută; 
5) scăderea sau dispariţia activului net. 
De asemenea, se consideră că o întreprindere se află în dificultate în cazul în care nu este capabilă, 
din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate obţine de la proprietarul/acţionarii sau creditorii 
săi, să oprească pierderile care, fără intervenţia din exterior a autorităţilor publice, o vor condamna, 
aproape sigur, la ieşirea din afaceri în termen scurt sau mediu. 
 
CATEGORII DE CONSTRUCŢII FINANŢABILE: 

○ clădire cu destinaţie industrială,  
○ clădire cu destinaţie învăţământ,  
○ clădire cu destinaţie ştiinţă,  
○ clădire cu destinaţie cultură şi artă,  
○ clădire cu destinaţie ocrotirea sănătăţii, 
○ clădire cu destinaţie asistenţă socială,  
○ clădire cu destinaţie cultură fizică şi agrement, 
○ clădire cu destinaţie prestarea altor servicii, în care se desfăşoară activitatea pentru care se 

solicită finanţarea. 
 
CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 
Finanţarea trebuie să conducă la creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct de 
întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în raport cu numărul de locuri de muncă existente 
la momentul înregistrării aplicaţiei. 
 
CRITERII DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV: 

○ sunt înregistrate ca societăţi comerciale sau societăţi cooperative, sunt incadrate in 
categoria IMM-urilor, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania; 

○ au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de 
înscriere şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, în condiţiile legii, cu cel 
putin 3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere; 

○ nu au primit ajutoare de minimis pe o periada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 
2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea 
cumulate nu depasesc plafonul in lei a 200.000 euro, respeciv a 100.000 euro in cazul 
intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de 
sursa de finantare. 

○ prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor 
eligibile; 

○ prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data 
înregistrării Formularului de înscriere online, precum şi crearea până la finalizarea 
investiţtiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a 
locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 
3 luni;  

○ nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat şi 
ale bugetelor locale; 
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○ nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere 

operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; 
○ nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 

din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 
restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; 
 

○ nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care 
asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate. 

 
CHELTUIELI ELIGIBILE 

○ realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: 
- industrială, 
- învăţământ,  
- ştiinţă,  
- cultură şi artă,  
- ocrotirea sănătăţii, 
- asistenţă socială,  
- cultură fizică şi agrement,  
- prestarea altor servicii, 
în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare; 

○  achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: 
- industrială, 
- învăţământ,  
- ştiinţă,  
- cultură şi artă,  
- ocrotirea sănătăţii, 
- asistenţă socială,  
- cultură fizică şi agrement,  
- prestarea altor servicii, 
în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare; 

○ echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru; 
○ aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; 
○ mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii (mijloace 

de transport care nu necesită înmatriculare, conform prevederilor legale în vigoare); 
○ echipamente IT. 

 
CONDIŢII ELIGIBILITATE CHELTUIELI ACTIVE 

a) să fie exploatate exclusiv de către întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în scopul 
desfăşurării activităţii ce face obiectul finanţării; 

b) să fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru care nu 
se aplică amortizarea accelerată; 

c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor nediscriminării, 
tratamentului egal, transparenţei, utilizării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii; 

d) să fie noi, cu excepţia achiziţiei de construcţii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Anexa la 
H.G. 274/2013;  

e) să fie luat în considerare preţul fără TVA. 
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f) să fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru 

minimum 3 ani de la data finalizării investiţiei; 
g)  să nu fie achiziţionate în sistem de leasing si sa nu fi constituit obiectul unei 

subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.  
h) construcţia se realizează cu o întreprindere autorizată în domeniu; 
i) întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis deţine un drept real principal sau un drept de 

creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia/clădirii unde urmează a se 
realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice 
dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care 
transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la 
finalizarea investiţiei; 

j) terenul este liber de sarcini; 
k) întreprinderea prezintă Certificatul de urbanism; 
l) valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente construcţiilor realizate se determină în 

limita a 370 euro/mp arie desfăşurată şi se referă la cheltuieli cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli 
pentru investiţia de bază”, subcap. 4.1 “Construcţii şi instalaţii” din Anexa nr. 4 “Metodologie 
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” la 
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

m) se prezintă un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; 

n) construcţia este o clădire în care se desfăşoară activităţi industriale, de învăţământ, ştiinţă, 
cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi alte 
activităţi de prestări servicii; 

o) valoarea cheltuielilor eligibile aferente construcţiei achiziţionate nu depăşeşte valoarea 
prevăzută în grilele notariale valabile la data încheierii contractului de vânzare; 

p) activul achiziţionat şi terenul aferent sunt libere de sarcini. 
q) se face dovada achiziţionării de la un terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în 

măsură să îşi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa; 

 

Informatii suplimentare: 

SC ProSupport Consulting SRl 

T: 0040744474232; F:0040332461232 

Email: office@prosupport.ro 

 


