
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminar gratuit 

Schema de ajutor de MINIMIS 

24 iulie 2013, ora 17.30 

Macro Tra ining 
Bucures t i ,  sector  1  
St rada  A lexandru D Xenopo l  nr  3 ,  
Scara  A ,  e ta j  1 ,  ap .  7  
 
Tel:     0756 .378 .361 
          0769 .343.680 
          0756 .378.361 
 
E-mai l :  c on tac t@macro- t ra in ing .ro   

 

Ministerul Finantelor Publice va acorda fonduri nerambursabile de pana la 
200.000 de euro / IMM, in cadrul unei noi scheme de ajutor de stat, cu un 
buget de 400 milioane de lei (aproape 100 milioane euro).  
 
Depunerea proiectelor va demara pe 16 August 2013, iar analiza şi selectarea 
lor se vor face în ordinea înregistrării cererilor.  
 
Participă la acest seminar şi află gratuit cum poŃi accesa fonduri 
nerambursabile pentru afacerea ta.  
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Cine poate depune proiect 

În cadrul Ghidului Solicitantului sunt enunŃate activităŃile ne-eligibile pentru care 
depunerea unui proiect este restrictionata.  
 
Astfel, daca aveti o activitate ce nu se regaseste in aceasta lista, puteti accesa un ajutor 
nerambursabil de cel mult 200.000 de euro. 
 
Prezenta schema de ajutor de stat este disponibilă întreprinderilor din toate sectoarele, 
cu excepŃia: 

a) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuitului si 
acvaculturii. 

b) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în producŃia primară de produse 
agricole; 

c) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea si 
comercializarea produselor agricole; 

d) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea si 
comercializarea produselor agricole; 

e) activităŃilor legate de exportul către Ńări terŃe sau către state membre ale 
Uniunii Europene; 

f) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate; 
g) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul cărbunelui; 
h) achiziŃia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor 

care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terŃilor; 
i) întreprinderilor aflate în dificultate. 

 

CondiŃiile privind eligibilitatea 

Pentru a putea primi ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestei scheme, potentialii 
solicitanti trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 
 

a) sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 1/2005, sunt 
încadrate în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, conform prevederilor Legii 
nr. 346/2004 privind stimularea înfiinŃării si dezvoltării întreprinderilor mici si 
mijlocii, si au sediul si îsi desfăsoară activitatea în România; 

b) desfăsoară activitate economică; 
c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (anul 

fiscal în curs si 2 ani anteriori) sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această 
perioadă, acestea cumulate nu depăsesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, 
respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăsoară activitate în 
domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanŃare; 

d) prezintă un angajament ferm privind menŃinerea locurilor de muncă existente la 
data înregistrării Cererii de acord pentru finanŃare,  

e) prezintă un angajament ferm privind crearea până la finalizarea investiŃiei si 
menŃinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiŃiei, a:  

� 5 locuri de muncă, din care cel puŃin două locuri de muncă pentru 
persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, 
în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv; 

� 7 locuri de muncă, din care cel puŃin trei locuri de muncă pentru persoane 
care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul 
unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv; 

f) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului consolidat; 
g) nu se află în procedură de executare silită, insolvenŃă, faliment, reorganizare 

judiciară, dizolvare, închidere operaŃională, lichidare; 
h) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate"; 
i) 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. 
 

D a t a  d e  d e s f ă ş u r a r e  

Seminarul se va desfăşura în data de 24 
iulie 2013, între orele 17.30 – 19.30. 

L o c u l  d e  d e s f ă ş u r a r e  

Seminarul se va desfăşura la sediul 
nostru din 
  
Bucureşti sector 1,  
Strada Alexandru D. Xenopol nr. 3,  
scara A, etaj 1, apartament 7 
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Cheltuieli eligibile 

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiŃiile în active corporale 
referitoare la: 

a) realizarea de construcŃii noi cu scop industrial, destinate desfăsurării activităŃii 
pentru care s-a solicitat finanŃare  

b) achiziŃia de construcŃii cu scop industrial, destinate desfăsurării activităŃii 
pentru care s-a solicitat finanŃare; 

c) echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalaŃii de lucru; 
d) aparate si instalaŃii de măsurare, control si reglare; 
e) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susŃinerea activităŃii 

intreprinderii; 
f) echipamente IT. 

 
Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească 
următoarele condiŃii: 

� să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în 
scopul desfăsurării activităŃii ce face obiectul finanŃării; 

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

 
să fie achiziŃionate în condiŃii de piaŃă, cu respectarea principiilor nediscriminării, 
tratamentului egal, transparenŃei, utilizării eficiente a fondurilor si asumării 
răspunderii; 
� să nu fie achiziŃionate în sistem de leasing; 
� să fie incluse în categoria activelor proprii si să rămână în patrimoniul 

întreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizării investiŃiei. 
 

Valoarea proiectului 

Procentul de finantare este de 100% din valoarea totală acheltuielilor eligibile aprobate 
spre finanŃare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 
100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăsoară activitate în domeniul 
transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. 
 

Documente solicitate la depunere 

In vederea obŃinerii Acordului de principiu pentru finanŃare, solicitantul transmite la 
Ministerului FinanŃelor Publice o Cerere de acord de principiu pentru finanŃare, 
insoŃită de următoarele documente justificative: 
 

� certificat constatator, în original; 
� declaraŃie privind incadrarea intreprinderii solicitante in categoria 

intreprinderilor mici si mijlocii; 
� certificat de atestare fiscală privind indeplinirea obligaŃiilor de plată către 

bugetul general consolidat, fără datorii, in original sau in copie legalizată, 
eliberat in condiŃiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; 

� certificat de atestare fiscală privind indeplinirea obligaŃiilor de plată către 
bugetul local, fără datorii, in original sau in copie legalizată, eliberat in 
condiŃiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; 

� situaŃiile financiare corespunzătoare ultimului exerciŃiu financiar încheiat, 
depuse si aprobate; 

� plan de investiŃii, cu evidenŃierea cheltuielilor eligibile; 
� oferte de preŃ pentru toate echipamentele din planul de investiŃii considerate 

cheltuieli eligibile, respectiv deviz general pe obiective si devizul 
obiectului; 

� studiu tehnico-economic; 

V e c i n ă t ă Ń i  

� Parcul Grădina Icoanei 

� Biserica Anglicană 

� Cinematograful Patria 

� Librăria Cărtureşti 

� PiaŃa Lahovari 

C A L E N D A R U L  S EM I N AR U L U I  

1. Cine poate depune proiect 

2. CondiŃii privind eligibilitatea 

3. Tipuri de cheltuieli eligibile 

4. Valoarea proiectului  

5. Documente solicitate la depunere 

6. Alte informaŃii 
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� angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca si crearea a 5 sau 7 
noi locuri de munca, in conditiile expuse la punctul 3, litera f din prezenta 
descriere; 

� in cazul realizării unei construcŃii noi cu scop industrial, dovada deŃinerii 
terenului pe care urmează a se realiza investiŃia 

� in cazul achiziŃionării activelor (echipamente, utilaje, etc.), dovada deŃinerii 
unui drept de proprietate sau folosinŃă a clădirii in care urmează a se realiza 
investiŃia; 

� in cazul achiziŃionării de construcŃii cu scop industrial, raport de evaluare 
intocmit de un expert evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., in copie; 

� împuternicire prin act notarial, in original, in cazul in care o altă persoană 
decat reprezentantul legal al intreprinderii solicitante semnează Cererea de 
acord pentru finanŃare si documentaŃia aferentă; 

� actul de identitate a persoanei autorizate să reprezinte legal intreprinderea, 
in copie. 

 

Alte informaŃii 

a) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii 
sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea 
acordurilor pentru finanŃare, în limita bugetului alocat pentru aceasta. 

 
b) Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în 

limita bugetului anual alocat schemei. 
 

c) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, 
respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro. 

 
d) Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000. 

 
e) Cererile de acord de principiu pentru finanŃare vor fi analizate si selectate, 

în limita bugetului anual alocat schemei, în ordine, în funcŃie de data si 
numărul înregistrării acestora la Registratura generală a ministerului. 

 
f) Procesul de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finanŃare va fi 

de maximum 30 de zile lucrătoare. 
 

g) Întreprinderea pentru care s-a emis Acordul de principiu pentru finanŃare 
este obligată să demareze investiŃia prevăzută în proiect si să depună prima 
Cerere de eliberare a sumei nerambursabile în termen de maximum 4 luni. 

 
h) Numărul total de cereri de plată a ajutorului de minimis depuse de o 

întreprindere, într-un an, este maximum 3. 
 

i) Termenul limită pentru depunerea cererii de plată a ajutorului de minimis 
este data de 1 noiembrie a fiecărui an. 

 
j) Virarea efectivă a transelor din suma nerambursabilă către beneficiar se 

realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea 
Cererii de eliberare a sumei nerambursabile. 

 
k) Nerespectarea de către întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a 

obligaŃiilor asumate determină aplicarea de către Ministerul FinanŃelor 
Publice,a măsurilor legale necesare în vederea recuperării ajutorului de 
minimis acordat. 

 
l) Pe parcursul realizării investiŃiei si 3 ani de la finalizarea acesteia, orice 

modificare a adresei locaŃiei unde este efectuată investiŃia se notifică 
Ministerului FinanŃelor Publice.  
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Despre Macro Training 
 

Macro Structural Consulting SRL este o companie dinamica de consultanta si 
training in domenii precum: dezvoltare institutionala, comunicare, management de 
proiect, cosultanta pentru accesarea fondurilor structurale, resurse umane, 
mangementul timpului. 
 
ConsultanŃă 

 
Consultantii nostri au scris si implementat proiecte finantate din fonduri 
nationale (ajutoare tip MINIMIS) si internationale (Programe ale Uniunii 
Europene: SAPARD; FEADR, POP, POS CCE, POR) cu o valoare de 
aproximativ 20 de milioane de euro. 

 
Training 
 

Programele noastre de training se desfasoara pe baza metodei invatarii 
experientiale, astfel incat 70% din timp va fi alocat aplicatiilor, partea 
practica a cursului, iar restul de 30% va fi alocat asimilarii de cunostinte. 

 

Cursuri acreditate organizate de noi: 
 

1. Manager Proiect 
2. Expert accesare fonduri europene 
3. Formator 
4. Inspector Resurse Umane 
5. Expert AchiziŃii Publice 


