
1. 
Publicatie:  Wall Street 
Data: 14.01.2014 
Web: http://www.wall-street.ro/articol/Economie/159959/capcanele-schemei-minimis-varianta-

impachetata-mai-responsabil.html 

"Capcanele" schemei minimis, intr-o varianta "impachetata mai responsabil" 

Varianta actuala a sistemului ajutoarelor de minimis pentru 

IMM-uri denota mai multa responsabilitate atat in ceea ce 

priveste selectia firmelor beneficiare, cat si direct referitor la 

aplicanti. Faptul ca se va face o selectie dupa criterii foarte clare 

stimuleaza competitivitatea, iar cofinantarea de 10% pe care 

trebuie sa o asigure firmele aplicante le responsabilizeaza pe 

acestea sa dezvolte proiecte viabile, a aratat Mirela Serban, 

managing partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii 

pietei de profil. 

Conform noului sistem, ajutoarele de minimis vor putea fi accesate de catre IMM-urile ce indeplinesc o 

serie de conditii, intre care: au o vechime de minim 1 an, au anumite domenii de activitate (eligibile), 

obtin un punctaj de minim 60 dintr-un maxim de 100 de puncte etc. 

Punctajul este impartit in patru mari categorii: categoria de IMM (maximul de puncte il obtin 

microintreprinderile); sectorul de activitate accesat (maximul de puncte se acorda pentru proiectele de 

productie); numarul de locuri de munca nou create prin proiect (maximul de 30 de puncte pentru 5 noi 

locuri de munca; se acorda un plus de 5 puncte daca unul dintre acestea este ocupat de un absolvent 

universitar promotia 2013); locatia proiectului (maximul de puncte pentru cele din mediul rural). 

Locurile de munca nou create trebuie mentinute timp de minim 3 ani. 

Depunerea proiectelor se va face online, sesiunea fiind deschisa timp de 10 zile; ulterior va avea loc 

evaluarea proiectelor, iar departajarea se va face in functie de punctaj. "Noul sistem al ajutoarelor de 

minimis stimuleaza productia, ceea ce constituie un lucru bun pentru economia romaneasca; in acelasi 

timp, se "premiaza" angajarea absolventilor de invatamant superior, iar acest lucru este din nou pozitiv, 

avand in vedere rata mare a somajului in randul tinerilor sub 25 de ani. Dar pentru a fi eligibil unui 

proiect ii trebuie minim 60 de puncte, asa incat crearea unui numar de 4-5 locuri de munca este cumva 

implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care sa permita obtinerea fondurilor; aici pot sa 

apara capcane pentru unele firme care- dorind atat de mult sa primeasca ajutoarele - nu isi realizeaza 

cum trebuie toate calculele, iar in final ar putea iesi pe pierdere cu un astfel de proiect", a precizat 

Mirela Serban. 

Ajutorul de minimis poate fi de maxim 100.000 euro pentru o firma, iar finantarea trebuie directionata 

catre activele prevazute in proiect. Ca exemplu de calcul, consultantii R&M Audit Contabilitate considera 

o firma care acceseaza ajutorul de minimis, creeaza 5 noi locuri de munca si are costuri lunare de 2.500 
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lei pe luna per angajat, costuri care includ salariul, taxele si cheltuielile de regie aferente; timp de trei ani 

si jumatate, acestea cumuleaza 525.000 lei pentru cei 5 noi angajati, adica aproximativ 116.000 euro. 

Daca firma a accesat un ajutor de minimis de 100.000 euro, atunci acesti bani trebuie investiti in utilaje 

sau alte active corporale (banii nu pot fi folositi pentru a achita obligatii fata de angajati si nici cheltuieli 

curente); in consecinta, proiectul aferent trebuie sa produca o valoare de minim 116.000 euro in 

perioada considerata in exemplu pentru ca firma sa poata achita cheltuielile estimate anterior privind 

noii angajati. 

"In exemplul considerat, abia daca proiectul produce peste acest plafon putem incepe sa discutam 

macar si despre profitul care poate fi obtinut in urma acestui efort... Companiile trebuie sa realizeze 

foarte corect toate proiectiile financiare si sa aprecieze foarte bine conditiile de piata, de concurenta 

etc, altfel ajutorul de minimis poate aduce falimentul ", a precizat Mirela Serban. 

Pentru a obtine ajutoare de minimis, intreprinderile trebuie sa transmita catre oficiile pentru IMM-uri 

mai multe documente, intre care planul de investitii pentru care se solicita finantarea. "De foarte multe 

ori insa acestea iau in calcul doar "scenariul optimist" de business, din dorinta de a obtine finantarea si 

fara a considera potentialele urmari in cazul in care de fapt proiectul nu va fi viabil. O solutie- companiile 

pot sa apeleze la consultanti; un consultant bun va propune considerarea scenariilor de business realist 

si, respectiv, pesimist, cu analiza variatiilor de cash flow, sezonalitate, optimizarea altor obligatii 

financiare (catre banci si furnizori) sau fiscale etc, iar managerii vor avea "tabloul complet" pentru a lua 

deciziile corecte privind proiectul aferent ajutorului de minimis", a aratat Mirela Serban. 
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R&M Audit Contabilitate: Ajutoarele de minimis se pot transforma in capcane 

După eşecul din 2013, sistemul privind ajutoarele de minimis revine într-o variantă "mai 

responsabilă", cu toate acestea, există încă multe "capcane" pentru aplicanţi, apreciaza 

specialistii R&M Audit Contabilitate. 

Varianta actuală a sistemului ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri denotă mai multă responsabilitate 

atât în ceea ce priveşte selecţia firmelor beneficiare, cât şi direct referitor la aplicanţi. Faptul că se va 

face o selecţie după criterii foarte clare stimulează competitivitatea, iar cofinanţarea de 10% pe care 

trebuie să o asigure firmele aplicante le responsabilizează pe acestea să dezvolte proiecte viabile", a 

arătat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de profil. 

Conform noului sistem, ajutoarele de minimis vor putea fi accesate de către IMM-urile ce îndeplinesc o 

serie de condiții, între care: au o vechime de minim 1 an, au anumite domenii de activitate (eligibile), 

obţin un punctaj de minim 60 dintr-un maxim de 100 de puncte etc. Punctajul este împărţit în patru mari 

categorii: categoria de IMM (maximul de puncte îl obţin microintreprinderile); sectorul de activitate 

accesat (maximul de puncte se acordă pentru proiectele de producţie); numărul de locuri de muncă nou 

create prin proiect (maximul de 30 de puncte pentru 5 noi locuri de muncă; se acordă un plus de 5 

puncte dacă unul dintre acestea este ocupat de un absolvent universitar promoţia 2013); locaţia 

proiectului (maximul de puncte pentru cele din mediul rural). Locurile de muncă nou create trebuie 

menţinute timp de minim 3 ani. 

Depunerea proiectelor se va face online, sesiunea fiind deschisă timp de 10 zile; ulterior va avea loc 

evaluarea proiectelor, iar departajarea se va face în funcţie de punctaj. "Noul sistem al ajutoarelor de 

minimis stimulează producţia, ceea ce constituie un lucru bun pentru economia românească; în acelaşi 

timp, se "premiază" angajarea absolvenţilor de învăţământ superior, iar acest lucru este din nou pozitiv, 

având în vedere rata mare a şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani. Dar pentru a fi eligibil unui 

proiect îi trebuie minim 60 de puncte, aşa încât crearea unui număr de 4-5 locuri de muncă este cumva 

implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care să permită obţinerea fondurilor; aici pot să 

apară capcane pentru unele firme care- dorind atât de mult să primească ajutoarele - nu îşi realizează 

cum trebuie toate calculele, iar în final ar putea ieşi pe pierdere cu un astfel de proiect", a precizat 

Mirela Şerban. 

Ajutorul de minimis poate fi de maxim 100.000 Euro pentru o firmă, iar finanţarea trebuie direcționată 

către activele prevăzute în proiect. Ca exemplu de calcul, consultanții R&M Audit Contabilitate consideră 

o firmă care accesează ajutorul de minimis, creează 5 noi locuri de muncă şi are costuri lunare de 2.500 

lei pe lună per angajat, costuri care includ salariul, taxele şi cheltuielile de regie aferente; timp de trei ani 

şi jumătate, acestea cumulează 525.000 lei pentru cei 5 noi angajați, adică aproximativ 116.000 Euro. 
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Dacă firma a accesat un ajutor de minimis de 100.000 euro, atunci aceşti bani trebuie investiţi în utilaje 

sau alte active corporale (banii nu pot fi folosiţi pentru a achita obligaţii faţă de angajaţi și nici cheltuieli 

curente); în consecinţă, proiectul aferent trebuie să producă o valoare de minim 116.000 euro în 

perioada considerată  în exemplu pentru ca firma să poată achita cheltuielile estimate anterior privind 

noii angajaţi. 

"În exemplul considerat, abia dacă proiectul produce peste acest plafon putem începe să discutăm 

măcar şi despre profitul care poate fi obţinut în urma acestui efort... Companiile trebuie să realizeze 

foarte corect toate proiecţiile financiare şi să aprecieze foarte bine condiţiile de piaţă, de concurenţă 

etc, altfel ajutorul de minimis poate aduce falimentul ", a precizat Mirela Şerban. 

Pentru a obţine ajutoare de minimis, întreprinderile trebuie să transmită către oficiile pentru IMM-uri 

mai multe documente, între care planul de investiţii pentru care se solicită finanţarea. "De foarte multe 

ori însă  acestea iau în calcul doar "scenariul optimist" de business, din dorinţa de a obţine finanţarea şi 

fără a considera potenţialele urmări în cazul în care de fapt proiectul nu va fi viabil. O soluţie- companiile 

pot să apeleze la consultanţi; un consultant bun va propune considerarea scenariilor de business realist 

şi, respectiv, pesimist, cu analiza variaţiilor de cash flow, sezonalitate, optimizarea altor obligaţii 

financiare (către bănci şi furnizori) sau fiscale etc, iar managerii vor avea "tabloul complet" pentru a lua 

deciziile corecte privind proiectul aferent ajutorului de minimis", a arătat Mirela Şerban. 
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Ajutoarele de minimis revin intr-o varianta "mai responsabila". Care sunt 

capcanele 

Dupa esecul din 2013, sistemul privind ajutoarele financiare 

de minimis revine intr-o varianta "mai responsabila". Cu 

toate acestea, exista inca multe "capcane" pentru aplicanti, 

spun specialistii din domeniu. 

“Varianta actuala a sistemului ajutoarelor de minimis pentru 

IMM-uri denota mai multa responsabilitate atat in ceea ce 

priveste selectia firmelor beneficiare, cat si direct referitor la 

aplicanti. Faptul ca se va face o selectie dupa criterii foarte 

clare stimuleaza competitivitatea, iar cofinantarea de 10% pe care trebuie sa o asigure firmele aplicante 

le responsabilizeaza pe acestea sa dezvolte proiecte viabile", a aratat Mirela Serban, managing partner 

R&M Audit Contabilitate.  

Conform noului sistem, ajutoarele de minimis vor putea fi accesate de catre IMM-urile ce indeplinesc o 

serie de conditii, intre care: au o vechime de minim 1 an, au anumite domenii de activitate (eligibile), 

obtin un punctaj de minim 60 dintr-un maxim de 100 de puncte etc.  

Punctajul este impartit in patru mari categorii: categoria de IMM (maximul de puncte il obtin 

microintreprinderile); sectorul de activitate accesat (maximul de puncte se acorda pentru proiectele de 

productie); numarul de locuri de munca nou create prin proiect (maximul de 30 de puncte pentru 5 noi 

locuri de munca; se acorda un plus de 5 puncte daca unul dintre acestea este ocupat de un absolvent 

universitar promotia 2013); locatia proiectului (maximul de puncte pentru cele din mediul rural). 

Locurile de munca nou create trebuie mentinute timp de minim 3 ani.  

Depunerea proiectelor se va face online, sesiunea fiind deschisa timp de 10 zile; ulterior va avea loc 

evaluarea proiectelor, iar departajarea se va face in functie de punctaj. 

 

"Noul sistem al ajutoarelor de minimis stimuleaza productia, ceea ce constituie un lucru bun pentru 

economia romaneasca; in acelasi timp, se "premiaza" angajarea absolventilor de invatamant superior, 

iar acest lucru este din nou pozitiv, avand in vedere rata mare a somajului in randul tinerilor sub 25 de 

ani. Dar pentru a fi eligibil unui proiect ii trebuie minim 60 de puncte, asa incat crearea unui numar de 4-

5 locuri de munca este cumva implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care sa permita 

obtinerea fondurilor. Aici pot sa apara capcane pentru unele firme care - dorind atat de mult sa 

primeasca ajutoarele - nu isi realizeaza cum trebuie toate calculele, iar in final ar putea iesi pe pierdere 

cu un astfel de proiect", a precizat Mirela Serban. 
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Ajutorul de minimis poate fi de maxim 100.000 euro pentru o firma, iar finantarea trebuie directionata 

catre activele prevazute in proiect. Ca exemplu de calcul, consultantii R&M Audit Contabilitate considera 

o firma care acceseaza ajutorul de minimis, creeaza 5 noi locuri de munca si are costuri lunare de 2.500 

lei pe luna per angajat, costuri care includ salariul, taxele si cheltuielile de regie aferente; timp de trei ani 

si jumatate, acestea cumuleaza 525.000 lei pentru cei 5 noi angajati, adica aproximativ 116.000 euro.  

 

Daca firma a accesat un ajutor de minimis de 100.000 euro, atunci acesti bani trebuie investiti in utilaje 

sau alte active corporale (banii nu pot fi folositi pentru a achita obligatii fata de angajati si nici cheltuieli 

curente); in consecinta, proiectul aferent trebuie sa produca o valoare de minim 116.000 euro in 

perioada considerata in exemplu pentru ca firma sa poata achita cheltuielile estimate anterior privind 

noii angajati.  

"In exemplul considerat, abia daca proiectul produce peste acest plafon putem incepe sa discutam 

macar si despre profitul care poate fi obtinut in urma acestui efort... Companiile trebuie sa realizeze 

foarte corect toate proiectiile financiare si sa aprecieze foarte bine conditiile de piata, de concurenta 

etc, altfel ajutorul de minimis poate aduce falimentul", a precizat Mirela Serban.  

 

Pentru a obtine ajutoare de minimis, intreprinderile trebuie sa transmita catre oficiile pentru IMM-uri 

mai multe documente, intre care planul de investitii pentru care se solicita finantarea. 

 

"De foarte multe ori insa acestea iau in calcul doar 'scenariul optimist' de business, din dorinta de a 

obtine finantarea si fara a considera potentialele urmari in cazul in care de fapt proiectul nu va fi viabil. 

O solutie- companiile pot sa apeleze la consultanti; un consultant bun va propune considerarea 

scenariilor de business realist si, respectiv, pesimist, cu analiza variatiilor de cash flow, sezonalitate, 

optimizarea altor obligatii financiare (catre banci si furnizori) sau fiscale etc, iar managerii vor avea 

"tabloul complet" pentru a lua deciziile corecte privind proiectul aferent ajutorului de minimis", a aratat 

Mirela Serban. 

R&M Audit - Contabilitate ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate, 

salarizare, controlling si arhivare. Compania are peste 200 de clienti. 
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Ajutoarele de minimis, acordate in anumite conditi. Noua varianta a sistemului, 

"mai responsabila" 

Ajutoarele de minimis vor putea fi accesate de catre IMM-urile ce indeplinesc o serie de conditii, intre 

care vechime de minim un an, anumite domenii de activitate (eligibile), un punctaj de minim 60 dintr-

un maxim de 100 de puncte, etc., conform noului sistem, aceasta varianta fiind considerata "mai 

responsabila".  

 

"Varianta actuala a sistemului ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri denota mai multa responsabilitate 

atat in ceea ce priveste selectia firmelor beneficiare, cat si direct referitor la aplicanti. Faptul ca se va 

face o selectie dupa criterii foarte clare stimuleaza competitivitatea, iar cofinantarea de 10% pe care 

trebuie sa o asigure firmele aplicante le responsabilizeaza pe acestea sa dezvolte proiecte viabile", a 

spus Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Punctajul este impartit in patru mari categorii: categoria de IMM (maximul de puncte il obtin 

microintreprinderile); sectorul de activitate accesat (maximul de puncte se acorda pentru proiectele de 

productie); numarul de locuri de munca nou create prin proiect (maximul de 30 de puncte pentru 5 noi 

locuri de munca; se acorda un plus de 5 puncte daca unul dintre acestea este ocupat de un absolvent 

universitar promotia 2013); locatia proiectului (maximul de puncte pentru cele din mediul rural). 

Locurile de munca nou create trebuie mentinute timp de minim 3 ani. 
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Departajarea se va face in functie de punctaj 

Depunerea proiectelor se va face online, sesiunea fiind deschisa timp de 10 zile; ulterior va avea loc 

evaluarea proiectelor, iar departajarea se va face in functie de punctaj. 

"Noul sistem al ajutoarelor de minimis stimuleaza productia, ceea ce constituie un lucru bun pentru 

economia romaneasca; in acelasi timp, se 'premiaza' angajarea absolventilor de invatamant superior, iar 

acest lucru este din nou pozitiv, avand in vedere rata mare a somajului in randul tinerilor sub 25 de ani. 

Dar pentru a fi eligibil unui proiect ii trebuie minim 60 de puncte, asa incat crearea unui numar de 4-5 

locuri de munca este cumva implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care sa permita 

obtinerea fondurilor; aici pot sa apara capcane pentru unele firme care- dorind atat de mult sa 

primeasca ajutoarele - nu isi realizeaza cum trebuie toate calculele, iar in final ar putea iesi pe pierdere 

cu un astfel de proiect", a precizat Serban. 

Ajutorul de minimis poate fi de maxim 100.000 de euro pentru o firma, iar finantarea trebuie 

directionata catre activele prevazute in proiect.  

Ca exemplu de calcul, consultantii R&M Audit Contabilitate considera o firma care acceseaza ajutorul de 

minimis, creeaza 5 noi locuri de munca si are costuri lunare de 2.500 lei pe luna per angajat, costuri care 

includ salariul, taxele si cheltuielile de regie aferente; timp de trei ani si jumatate, acestea cumuleaza 

525.000 lei pentru cei 5 noi angajati, adica aproximativ 116.000 Euro.  

Daca firma a accesat un ajutor de minimis de 100.000 euro, atunci acesti bani trebuie investiti in utilaje 

sau alte active corporale (banii nu pot fi folositi pentru a achita obligatii fata de angajati si nici cheltuieli 

curente); in consecinta, proiectul aferent trebuie sa produca o valoare de minim 116.000 euro in 

perioada considerata in exemplu pentru ca firma sa poata achita cheltuielile estimate anterior privind 

noii angajati. 

"In exemplul considerat, abia daca proiectul produce peste acest plafon putem incepe sa discutam 

macar si despre profitul care poate fi obtinut in urma acestui efort... Companiile trebuie sa realizeze 

foarte corect toate proiectiile financiare si sa aprecieze foarte bine conditiile de piata, de concurenta 

etc, altfel ajutorul de minimis poate aduce falimentul ", a adaugat Serban. 

Pentru a obtine ajutoare de minimis, intreprinderile trebuie sa transmita catre oficiile pentru IMM-uri 

mai multe documente, intre care planul de investitii pentru care se solicita finantarea.  

 

"De foarte multe ori insa acestea iau in calcul doar 'scenariul optimist' de business, din dorinta de a 

obtine finantarea si fara a considera potentialele urmari in cazul in care de fapt proiectul nu va fi viabil. 

O solutie- companiile pot sa apeleze la consultanti; un consultant bun va propune considerarea 

scenariilor de business realist si, respectiv, pesimist, cu analiza variatiilor de cash flow, sezonalitate, 

optimizarea altor obligatii financiare (catre banci si furnizori) sau fiscale etc, iar managerii vor avea 

"tabloul complet" pentru a lua deciziile corecte privind proiectul aferent ajutorului de minimis", a mai 

spus Mirela Serban. 
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Capcanele ajutoarelor de minimis: Cum iti pot aduce falimentul cei 100.000 de 

euro de la stat 

Noul sistem al ajutoarelor de minimis prezinta multiple avantaje pentru economia romaneasca, insa, 

in acelasi timp, exista posibilitatea ca firmele care nu isi realizeaza cum trebuie toate calculele sa iasa 

pe pierdere, atrag atentia specialistii. 

"Noul sistem al ajutoarelor de minimis stimuleaza productia, ceea ce constituie un lucru bun pentru 

economia romaneasca; in acelasi timp, se -premiaza- angajarea absolventilor de invatamant superior, iar 

acest lucru este din nou pozitiv, avand in vedere rata mare a somajului in randul tinerilor sub 25 de ani", 

a afirmat Mirela Serban, managing partner R&M Audit Contabilitate. 

Cum pot IMM-urile sa obtina 100.000 de euro de la stat 

Insa, deoarece unui proiect ii trebuie minimum 60 de puncte pentru a fi eligibil, crearea unui numar de 

4-5 locuri de munca este cumva implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care sa permita 

obtinerea fondurilor. 

Cum pot iesi in pierdere firmele 

"Aici pot sa apara capcane pentru unele firme care, dorind atat de mult sa primeasca ajutoarele, nu isi 

realizeaza cum trebuie toate calculele, iar in final ar putea iesi pe pierdere cu un astfel de proiect", a 

adaugat Mirela Serban. 

Ajutorul de minimis poate fi de maximum 100.000 de euro pentru o firma, iar finantarea trebuie 

directionata catre activele prevazute in proiect. 

Ca exemplu de calcul, consultantii R&M Audit Contabilitate considera o firma care acceseaza ajutorul de 

minimis creeaza cinci noi locuri de munca si are costuri lunare de 2.500 lei pe luna per angajat, costuri 

care includ salariul, taxele si cheltuielile de regie aferente; timp de trei ani si jumatate, acestea 

cumuleaza 525.000 lei pentru cei cinci noi angajati, adica aproximativ 116.000 de euro. 

 

Daca firma a accesat un ajutor de minimis de 100.000 de euro, atunci acesti bani trebuie investiti in 

utilaje sau alte active corporale (banii nu pot fi folositi pentru a achita obligatii fata de angajati si nici 

cheltuieli curente). 

In consecinta, proiectul aferent trebuie sa produca o valoare de minimum 116.000 de euro in perioada 

considerata in exemplul dat pentru ca firma sa poata achita cheltuielile estimate anterior privind noii 

angajati. 

http://www.efin.ro/stiri_alte_surse/capcanele_ajutoarelor_de_minimis_cum_iti_pot_aduce_falimentul_cei_100000_de_euro_de_la_stat.html
http://www.efin.ro/stiri_alte_surse/capcanele_ajutoarelor_de_minimis_cum_iti_pot_aduce_falimentul_cei_100000_de_euro_de_la_stat.html


"In exemplul considerat, abia daca proiectul produce peste acest plafon putem incepe sa discutam 

macar si despre profitul care poate fi obtinut in urma acestui efort... Companiile trebuie sa realizeze 

foarte corect toate proiectiile financiare si sa aprecieze foarte bine conditiile de piata, de concurenta 

etc., altfel ajutorul de minimis poate aduce falimentul", a precizat Mirela Serban. 
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Atentie! Ajutorul de minimis va poate baga afacerea in faliment 

Ajutoarele de minimis sunt finantarile cele mai vanate de IMM-

uri. Firmele mici si mijlocii spera ca prin accesarea unui asemenea 

program vor reusi sa-si dezvolte afacerea. Specialistii atag insa 

atentia ca intrarea intr-un proiect de acest tip trebuie foarte bine 

gandita. In cazul in care nu sunt luati in calcul toti pasii, riscul 

pentru business este imens. 

Incepand de miercuri ( n.r. 15 ianuarie), intreprinderile mici si 

mijlocii (IMM) care vor sa obtina finantare nerambursabila de pana la 100.000 de euro din schema de 

minimis, proces care a esuat in luna august a anului trecut, pot depune proiectele. Inscrierea cererilor se 

face online.“Varianta actuala a sistemului ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri denota mai multa 

responsabilitate atat in ceea ce priveste selectia firmelor beneficiare, cat si direct referitor la aplicanti. 

Faptul ca se va face o selectie dupa criterii foarte clare stimuleaza competitivitatea, iar cofinantarea de 

10% pe care trebuie sa o asigure firmele aplicante le responsabilizeaza pe acestea sa dezvolte proiecte 

viabile", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pietei de 

profil. 

Conform noului sistem, ajutoarele de minimis vor putea fi accesate de catre IMM-urile ce indeplinesc o 

serie de conditii, intre care: au o vechime de minim 1 an, au anumite domenii de activitate (eligibile), 

obtin un punctaj de minim 60 dintr-un maxim de 100 de puncte etc. Punctajul este impartit in patru mari 

categorii: categoria de IMM (punctajul maxim il obtin microintreprinderile); sectorul de activitate 

accesat (maximul de puncte se acorda pentru proiectele de productie); numarul de locuri de munca nou 

create prin proiect (punctajul maxim de 30 de puncte pentru 5 noi locuri de munca; se acorda un plus de 

5 puncte daca unul dintre acestea este ocupat de un absolvent universitar promotia 2013); locatia 

proiectului (punctaj maxim pentru cele din mediul rural). De asemenea, locurile de munca nou create 

trebuie mentinute timp de minim 3 ani. Si in cazul depunerii proiectelor a intervenit o schimbare: se va 

face tot online, sesiunea fiind deschisa timp de 10 zile.Ulterior va avea loc evaluarea proiectelor, iar 

departajarea se va face in functie de punctaj. Continuarea pe 
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8. 
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Sistemul privind ajutoarele de minimis revine intr-o varianta "mai responsabila" 

Conform noului sistem, ajutoarele de minimis vor 

putea fi accesate de catre IMM-urile ce 

indeplinesc o serie de conditii, intre care: au o 

vechime de minim 1 an, au anumite domenii de 

activitate (eligibile), obtin un punctaj de minim 60 

dintr-un maxim de 100 de puncte. 

“Varianta actuala a sistemului ajutoarelor de 

minimis pentru IMM-uri denota mai multa 

responsabilitate atat in ceea ce priveste selectia 

firmelor beneficiare, cat si direct referitor la 

aplicanti. Faptul ca se va face o selectie dupa criterii 

foarte clare stimuleaza competitivitatea, iar 

cofinantarea de 10% pe care trebuie sa o asigure firmele aplicante le responsabilizeaza pe acestea sa 

dezvolte proiecte viabile", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, unul 

dintre liderii pietei de profil, potrivit unui comunicat de presa. 

Conform noului sistem, ajutoarele de minimis vor putea fi accesate de catre IMM-urile ce indeplinesc o 

serie de conditii, intre care: au o vechime de minim 1 an, au anumite domenii de activitate (eligibile), 

obtin un punctaj de minim 60 dintr-un maxim de 100 de puncte etc. 

Punctajul este impartit in patru mari categorii: categoria de IMM (maximul de puncte il obtin 

microintreprinderile); sectorul de activitate accesat (maximul de puncte se acorda pentru proiectele de 

productie); numarul de locuri de munca nou create prin proiect (maximul de 30 de puncte pentru 5 noi 

locuri de munca; se acorda un plus de 5 puncte daca unul dintre acestea este ocupat de un absolvent 

universitar promotia 2013); locatia proiectului (maximul de puncte pentru cele din mediul rural). 

Locurile de munca nou create trebuie mentinute timp de minim 3 ani. Depunerea proiectelor se va face 

online, sesiunea fiind deschisa timp de 10 zile; ulterior va avea loc evaluarea proiectelor, iar 

departajarea se va face in functie de punctaj. 

"Noul sistem al ajutoarelor de minimis stimuleaza productia, ceea ce constituie un lucru bun pentru 

economia romaneasca; in acelasi timp, se "premiaza" angajarea absolventilor de invatamant superior, 

iar acest lucru este din nou pozitiv, avand in vedere rata mare a somajului in randul tinerilor sub 25 de 

ani. Dar pentru a fi eligibil unui proiect ii trebuie minim 60 de puncte, asa incat crearea unui numar de 4-

5 locuri de munca este cumva implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care sa permita 

http://www.manager.ro/articole/financiar-bancar/sistemul-privind-ajutoarele-de-minimis-revine-intr-o-varianta-mai-responsabila-57177.html
http://www.manager.ro/articole/financiar-bancar/sistemul-privind-ajutoarele-de-minimis-revine-intr-o-varianta-mai-responsabila-57177.html


obtinerea fondurilor; aici pot sa apara capcane pentru unele firme care- dorind atat de mult sa 

primeasca ajutoarele - nu isi realizeaza cum trebuie toate calculele, iar in final ar putea iesi pe pierdere 

cu un astfel de proiect", a precizat Mirela Serban. 

Ajutorul de minimis poate fi de maxim 100.000 Euro pentru o firma, iar finantarea trebuie directionata 

catre activele prevazute in proiect. Ca exemplu de calcul, consultantii R&M Audit Contabilitate considera 

 o firma care acceseaza ajutorul de minimis, creeaza 5 noi locuri de munca si are costuri lunare de 2.500 

lei pe luna per angajat, costuri care includ salariul, taxele si cheltuielile de regie aferente; timp de trei ani 

si jumatate, acestea cumuleaza 525.000 lei pentru cei 5 noi angajati, adica aproximativ 116.000 Euro. 

Daca firma a accesat un ajutor de minimis de 100.000 euro, atunci acesti bani trebuie investiti in utilaje 

sau alte active corporale (banii nu pot fi folositi pentru a achita obligatii fata de angajati si nici cheltuieli 

curente); in consecinta, proiectul aferent trebuie sa produca o valoare de minim 116.000 euro in 

perioada considerata  in exemplu pentru ca firma sa poata achita cheltuielile estimate anterior privind 

noii angajati.  
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Azi încep înscrierile pentru ajutoarele de minimis 

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să cuprindă însă şi 

crearea a cel puţin 4 - 5 locuri de muncă 

Înscrierile online pentru ajutoarele de minimis au demarat 

astăzi, procedura putând fi derulată până la data de 24 

ianuarie, ora 20.00, conform anunţului făcut săptămâna 

trecută de Departamentul pentru IMM-uri. 

Conform noului sistem, ajutoarele de minimis vor putea fi 

accesate de către IMM-urile ce îndeplinesc o serie de condiţii, între care: au o vechime de minimum 1 

an, au anumite domenii de activitate (eligibile), obţin un punctaj de minim 60 dintr-un maxim de 100 de 

puncte etc. Punctajul este împărţit în patru mari categorii: categoria de IMM (maximul de puncte îl obţin 

microîntreprinderile); sectorul de activitate accesat (maximul de puncte se acordă pentru proiectele de 

producţie); numărul de locuri de muncă nou create prin proiect (maximul de 30 de puncte pentru 5 noi 

locuri de muncă; se acordă un plus de 5 puncte dacă unul dintre acestea este ocupat de un absolvent 

universitar promoţia 2013); locaţia proiectului (maximul de puncte pentru cele din mediul rural). 

Locurile de muncă nou create trebuie menţinute timp de minimum 3 ani. 

Depunerea proiectelor se va face online, sesiunea fiind deschisă timp de 10 zile; ulterior va avea loc 

evaluarea proiectelor, iar departajarea se va face în funcţie de punctaj.  

Ce "capcane" conţine proiectul 

"Noul sistem al ajutoarelor de minimis stimulează producţia, ceea ce constituie un lucru bun pentru 

economia românească; în acelaşi timp, se "premiază" angajarea absolvenţilor de învăţământ superior, 

iar acest lucru este din nou pozitiv, având în vedere rata mare a şomajului în rândul tinerilor sub 25 de 

ani. Dar, pentru a fi eligibil, unui proiect îi trebuie minimum 60 de puncte, aşa încât crearea unui număr 

de 4-5 locuri de muncă este cumva implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care să permită 

obţinerea fondurilor; aici pot să apară capcane pentru unele firme care - dorind atât de mult să 

primească ajutoarele - nu îşi realizează cum trebuie toate calculele, iar în final ar putea ieşi pe pierdere 

cu un astfel de proiect", a precizat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, unul 

dintre liderii pieţei de profil. 

Banii nu pot fi folosiţi pentru plata angajaţilor 

Ajutorul de minimis poate fi de maximum 100.000 euro pentru o firmă, iar finanţarea trebuie 

direcţionată către activele prevăzute în proiect. Ca exemplu de calcul, consultanţii R&M Audit 

Contabilitate consideră o firmă care accesează ajutorul de minimis, creează 5 noi locuri de muncă şi are 

http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2014-01-15/Azi+incep+inscrierile+pentru+ajutoarele+de+minimis
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costuri lunare de 2.500 lei pe lună per angajat, costuri care includ salariul, taxele şi cheltuielile de regie 

aferente; timp de trei ani şi jumătate, acestea cumulează 525.000 lei pentru cei 5 noi angajaţi, adică 

aproximativ 116.000 euro. Dacă firma a accesat un ajutor de minimis de 100.000 euro, atunci aceşti bani 

trebuie investiţi în utilaje sau alte active corporale (banii nu pot fi folosiţi pentru a achita obligaţii faţă de 

angajaţi şi nici cheltuieli curente); în consecinţă, proiectul aferent trebuie să producă o valoare de 

minimum 116.000 euro în perioada considerată  în exemplu pentru ca firma să poată achita cheltuielile 

estimate anterior privind noii angajaţi.  

"În exemplul considerat, abia dacă proiectul produce peste acest plafon putem începe să discutăm 

măcar şi despre profitul care poate fi obţinut în urma acestui efort... Companiile trebuie să realizeze 

foarte corect toate proiecţiile financiare şi să aprecieze foarte bine condiţiile de piaţă, de concurenţă 

etc, altfel ajutorul de minimis poate aduce falimentul", a precizat Mirela Şerban. 

 

Cum se acordă ajutoarele 

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis presupune parcurgerea mai multor etape. Astfel, 

conform ghidului, după înregistrarea online a formularului, se va depune sau transmite prin poştă sau 

curier, la Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie din raza teritorială a sediului social al întreprinderii, 

Cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative. După verificarea din punct de 

vedere administrativ şi al eligibilităţii a documentaţiei anexate Cererii de acord pentru finanţare şi a 

veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de investiţii, corelarea situaţiilor financiare cu 

planul de investiţii, completarea explicită şi cu detalii a tuturor componentelor Planului de investiţii (art. 

3 alin. 4 din Procedură), inclusiv a legăturii directe a activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN 

pe care se accesează Schema, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse 

în planul de investiţii  şi a documentelor justificative se va soluţiona cererea de acord pentru finanţare. 

Soluţionarea cererii se va face cu emiterea unui Acord pentru finanţare - Unităţile de Implementare vor 

transmite solicitanţilor admişi din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi 

conformităţii informaţiilor înscrise în planul de investiţii, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu 

activităţile codului CAEN pe care se accesează şi concordanţa cu formularul de înscriere online, o 

scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ şi a eligibilităţii, semnată şi 

ştampilată de şeful OTIMMC - sau cu emiterea unei Scrisori de respingere a Cererii de acord pentru 

finanţare, în cazul în care nu sunt respectate prevederile din HG nr. 274/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ghidul solicitantului - din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, 

veridicităţii şi conformităţii informaţiilor înscrise în planul de investiţii, inclusiv a legăturii activelor 

achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează şi concordanţa cu formularul de înscriere 

online.  Unităţile de Implementare vor transmite solicitanţilor respinşi o scrisoare de respingere, 

semnată şi stampilată de şeful OTIMMC. 

După caz, OTIMMC poate solicita clarificări solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la 

transmiterea cererii. 

În urma primirii Scrisorii pentru semnarea Acordului pentru finanţare şi a semnării acestuia se poate 

demara investiţia, care se poate realiza total sau parţial. Ulterior se solicită plata ajutorului de minimis 



aferent cheltuielilor eligibile efectuate, conform prevederilor Acordului pentru finanţare. 

Reprezentanţii OTIMMC vor verifica la faţa locului efectuarea cheltuielilor eligibile şi se va face plata 

ajutorului de minimis. 

Investiţia trebuie menţinută pe o perioadă de trei ani de la finalizare. În cazul nerespectării prevederilor 

HG nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare Acordul pentru finanţare poate fi revocat şi se 

va trece la recuperarea corespunzătoare a ajutorului de minimis plătit. 
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MINIMIS 1.1 

Ajutoarele de minimis, acordate in anumite conditi. 

Noua varianta a sistemului, “mai responsabila” 

Ajutoarele de minimis vor putea fi accesate de catre IMM-urile ce indeplinesc o serie de conditii, intre 

care vechime de minim un an, anumite domenii de activitate (eligibile), un punctaj de minim 60 dintr-

un maxim de 100 de puncte, etc., conform noului sistem, aceasta varianta fiind considerata “mai 

responsabila”. 

 

Varianta actuala a sistemului ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri denota mai multa responsabilitate 

atat in ceea ce priveste selectia firmelor beneficiare, cat si direct referitor la aplicanti. Faptul ca se va 

face o selectie dupa criterii foarte clare stimuleaza competitivitatea, iar cofinantarea de 10% pe care 

trebuie sa o asigure firmele aplicante le responsabilizeaza pe acestea sa dezvolte proiecte 

viabile.Punctajul este impartit in patru mari categorii: categoria de IMM (maximul de puncte il obtin 

microintreprinderile); sectorul de activitate accesat (maximul de puncte se acorda pentru proiectele de 

productie); numarul de locuri de munca nou create prin proiect (maximul de 30 de puncte pentru 5 noi 

locuri de munca; se acorda un plus de 5 puncte daca unul dintre acestea este ocupat de un absolvent 

universitar promotia 2013); locatia proiectului (maximul de puncte pentru cele din mediul rural). 

Locurile de munca nou create trebuie mentinute timp de minim 3 ani.Departajarea se va face in functie 

de punctaj 

Depunerea proiectelor se va face online, sesiunea fiind deschisa timp de 10 zile cumprecizam de ieri; 

ulterior va avea loc evaluarea proiectelor, iar departajarea se va face in functie de punctaj. 

Noul sistem al ajutoarelor de minimis stimuleaza productia, ceea ce constituie un lucru bun pentru 

economia romaneasca; in acelasi timp, se ‘premiaza’ angajarea absolventilor de invatamant superior, iar 

acest lucru este din nou pozitiv, avand in vedere rata mare a somajului in randul tinerilor sub 25 de ani. 

Dar pentru a fi eligibil unui proiect ii trebuie minim 60 de puncte, asa incat crearea unui numar de 4-5 

locuri de munca este cumva implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care sa permita 

obtinerea fondurilor; aici pot sa apara capcane pentru unele firme care- dorind atat de mult sa 

primeasca ajutoarele – nu isi realizeaza cum trebuie toate calculele, iar in final ar putea iesi pe pierdere 

cu un astfel de proiect. 

Ajutorul de minimis poate fi de maxim 100.000 de euro pentru o firma, iar finantarea trebuie 

directionata catre activele prevazute in proiect. 

Ca exemplu de calcul, consultantii R&M Audit Contabilitate considera o firma care acceseaza ajutorul de 

minimis, creeaza 5 noi locuri de munca si are costuri lunare de 2.500 lei pe luna per angajat, costuri care 

http://www.infovestonline.ro/minimis-1-1/


includ salariul, taxele si cheltuielile de regie aferente; timp de trei ani si jumatate, acestea cumuleaza 

525.000 lei pentru cei 5 noi angajati, adica aproximativ 116.000 Euro. 

Daca firma a accesat un ajutor de minimis de 100.000 euro, atunci acesti bani trebuie investiti in utilaje 

sau alte active corporale (banii nu pot fi folositi pentru a achita obligatii fata de angajati si nici cheltuieli 

curente); in consecinta, proiectul aferent trebuie sa produca o valoare de minim 116.000 euro in 

perioada considerata in exemplu pentru ca firma sa poata achita cheltuielile estimate anterior privind 

noii angajati. 

In exemplul considerat, abia daca proiectul produce peste acest plafon putem incepe sa discutam macar 

si despre profitul care poate fi obtinut in urma acestui efort… Companiile trebuie sa realizeze foarte 

corect toate proiectiile financiare si sa aprecieze foarte bine conditiile de piata, de concurenta etc, altfel 

ajutorul de minimis poate aduce falimentul. 

Pentru a obtine ajutoare de minimis, intreprinderile trebuie sa transmita catre oficiile pentru IMM-uri 

mai multe documente, intre care planul de investitii pentru care se solicita finantarea. 

De foarte multe ori insa acestea iau in calcul doar ‘scenariul optimist’ de business, din dorinta de a 

obtine finantarea si fara a considera potentialele urmari in cazul in care de fapt proiectul nu va fi viabil. 

O solutie- companiile pot sa apeleze la consultanti; un consultant bun va propune considerarea 

scenariilor de business realist si, respectiv, pesimist, cu analiza variatiilor de cash flow, sezonalitate, 

optimizarea altor obligatii financiare (catre banci si furnizori) sau fiscale etc, iar managerii vor avea 

“tabloul complet” pentru a lua deciziile corecte privind proiectul aferent ajutorului de minimis. 
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Capcanele ajutoarelor de minimis: Cum iti pot aduce falimentul cei 100.000 de 

euro de la stat 

Noul sistem al ajutoarelor de minimis prezinta multiple avantaje pentru economia romaneasca, insa, 

in acelasi timp, exista posibilitatea ca firmele care nu isi realizeaza cum trebuie toate calculele sa iasa 

pe pierdere, atrag atentia specialistii. 

"Noul sistem al ajutoarelor de minimis stimuleaza productia, ceea ce constituie un lucru bun pentru 

economia romaneasca; in acelasi timp, se -premiaza- angajarea absolventilor de invatamant superior, iar 

acest lucru este din nou pozitiv, avand in vedere rata mare a somajului in randul tinerilor sub 25 de ani", 

a afirmat Mirela Serban, managing partner R&M Audit Contabilitate. 

Cum pot IMM-urile sa obtina 100.000 de euro de la stat 

Insa, deoarece unui proiect ii trebuie minimum 60 de puncte pentru a fi eligibil, crearea unui numar de 

4-5 locuri de munca este cumva implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care sa permita 

obtinerea fondurilor. 

Cum pot iesi in pierdere firmele 

"Aici pot sa apara capcane pentru unele firme care, dorind atat de mult sa primeasca ajutoarele, nu isi 

realizeaza cum trebuie toate calculele, iar in final ar putea iesi pe pierdere cu un astfel de proiect", a 

adaugat Mirela Serban. 

Ajutorul de minimis poate fi de maximum 100.000 de euro pentru o firma, iar finantarea trebuie 

directionata catre activele prevazute in proiect. 

Ca exemplu de calcul, consultantii R&M Audit Contabilitate considera o firma care acceseaza ajutorul de 

minimis creeaza cinci noi locuri de munca si are costuri lunare de 2.500 lei pe luna per angajat, costuri 

care includ salariul, taxele si cheltuielile de regie aferente; timp de trei ani si jumatate, acestea 

cumuleaza 525.000 lei pentru cei cinci noi angajati, adica aproximativ 116.000 de euro. 

 

Daca firma a accesat un ajutor de minimis de 100.000 de euro, atunci acesti bani trebuie investiti in 

utilaje sau alte active corporale (banii nu pot fi folositi pentru a achita obligatii fata de angajati si nici 

cheltuieli curente). 

In consecinta, proiectul aferent trebuie sa produca o valoare de minimum 116.000 de euro in perioada 

considerata in exemplul dat pentru ca firma sa poata achita cheltuielile estimate anterior privind noii 

angajati. 

http://www.ziare.com/afaceri/imm/capcanele-ajutoarelor-de-minimis-cum-iti-pot-aduce-falimentul-cei-100-000-de-euro-de-la-stat-1277493
http://www.ziare.com/afaceri/imm/capcanele-ajutoarelor-de-minimis-cum-iti-pot-aduce-falimentul-cei-100-000-de-euro-de-la-stat-1277493


"In exemplul considerat, abia daca proiectul produce peste acest plafon putem incepe sa discutam 

macar si despre profitul care poate fi obtinut in urma acestui efort... Companiile trebuie sa realizeze 

foarte corect toate proiectiile financiare si sa aprecieze foarte bine conditiile de piata, de concurenta 

etc., altfel ajutorul de minimis poate aduce falimentul", a precizat Mirela Serban. 
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"Capcanele" schemei minimis, intr-o varianta "impachetata mai responsabil" 

Varianta actuala a sistemului ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri denota mai multa responsabilitate 

atat in ceea ce priveste selectia firmelor beneficiare, cat si direct referitor la aplicanti. Faptul ca se va 

face o selectie dupa criterii foarte clare stimuleaza competitivitatea, iar cofinantarea de 10% pe care 

trebuie sa o asigure firmele aplicante le responsabilizeaza pe acestea sa dezvolte proiecte viabile, a 

aratat Mirela Serban, managing partner R&M Audit Contabilitate , unul dintre liderii pietei de profil. 

 

Conform noului sistem, ajutoarele de minimis vor putea fi accesate de catre IMM-urile ce indeplinesc o 

serie de conditii, intre care: au o vechime de minim 1 an, au anumite domenii de activitate (eligibile), 

obtin un punctaj de minim 60 dintr-un maxim de 100 de puncte etc. 

Punctajul este impartit in patru mari categorii: categoria de IMM (maximul de puncte il obtin 

microintreprinderile); sectorul de activitate accesat (maximul de puncte se acorda pentru proiectele de 

productie); numarul de locuri de munca nou create prin proiect (maximul de 30 de puncte pentru 5 noi 

locuri de munca; se acorda un plus de 5 puncte daca unul dintre acestea este ocupat de un absolvent 

universitar promotia 2013); locatia proiectului (maximul de puncte pentru cele din mediul rural). 

Locurile de munca nou create trebuie mentinute timp de minim 3 ani. 

Depunerea proiectelor se va face online, sesiunea fiind deschisa timp de 10 zile; ulterior va avea loc 

evaluarea proiectelor, iar departajarea se va face in functie de punctaj. "Noul sistem al ajutoarelor de 

minimis stimuleaza productia, ceea ce constituie un lucru bun pentru economia romaneasca; in acelasi 

timp, se "premiaza" angajarea absolventilor de invatamant superior, iar acest lucru este din nou pozitiv, 

avand in vedere rata mare a somajului in randul tinerilor sub 25 de ani. Dar pentru a fi eligibil unui 

proiect ii trebuie minim 60 de puncte, asa incat crearea unui numar de 4-5 locuri de munca este cumva 

implicit obligatorie pentru a putea cumula punctajul care sa permita obtinerea fondurilor; aici pot sa 

apara capcane pentru unele firme care- dorind atat de mult sa primeasca ajutoarele - nu isi realizeaza 

cum trebuie toate calculele, iar in final ar putea iesi pe pierdere cu un astfel de proiect", a precizat 

Mirela Serban. 

Ajutorul de minimis poate fi de maxim 100.000 euro pentru o firma, iar finantarea trebuie directionata 

catre activele prevazute in proiect. Ca exemplu de calcul, consultantii R&M Audit Contabilitate considera 

o firma care acceseaza ajutorul de minimis, creeaza 5 noi locuri de munca si are costuri lunare de 2.500 

lei pe luna per angajat, costuri care includ salariul, taxele si cheltuielile de regie aferente; timp de trei ani 

si jumatate, acestea cumuleaza 525.000 lei pentru cei 5 noi angajati, adica aproximativ 116.000 euro. 
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Atentie! Ajutorul de minimis va poate baga afacerea in faliment 

Atentie! Ajutorul de minimis va poate baga afacerea in faliment 

Ajutoarele de minimis sunt finantarile cele mai vanate de IMM-uri. Firmele mici si mijlocii spera ca prin 

accesarea unui asemenea program vor reusi sa-si dezvolte afacerea. Specialistii atag insa atentia ca 

intrarea intr-un proiect de acest tip trebuie foarte bine gandita. In cazul in care nu sunt luati in calcul toti 

pasii, riscul pentru business este imens. 

Incepand de miercuri ( n.r. 15 ianuarie), intreprinderile mici si mijlocii (IMM) care vor sa obtina finantare 

nerambursabila de pana la 100.000 de euro din schema de minimis, proces care a esuat in luna august a 

anului trecut, pot depune proiectele. Inscrierea cererilor se face online.“Varianta actuala a sistemului 

ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri denota mai multa responsabilitate atat in ceea ce priveste 

selectia firmelor beneficiare, cat si direct referitor la aplicanti. Faptul ca se va face o selectie dupa criterii 

foarte clare stimuleaza competitivitatea, iar cofinantarea de 10% pe care trebuie sa o asigure firmele 

aplicante le responsabilizeaza pe acestea sa dezvolte proiecte viabile”, a aratat Mirela Serban, Managing 

Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil. 

Conform noului sistem, ajutoarele de minimis vor putea fi accesate de catre IMM-urile ce indeplinesc o 

serie de conditii, intre care: au o vechime de minim 1 an, au anumite domenii de activitate (eligibile), 

obtin un punctaj de minim 60 dintr-un maxim de 100 de puncte etc. Punctajul este impartit in patru mari 

categorii: categoria de IMM (punctajul maxim il obtin microintreprinderile); sectorul de activitate 

accesat (maximul de puncte se acorda pentru proiectele de productie); numarul de locuri de munca nou 

create prin proiect (punctajul maxim de 30 de puncte pentru 5 noi locuri de munca; se acorda un plus de 

5 puncte daca unul dintre acestea este ocupat de un absolvent universitar promotia 2013); locatia 

proiectului (punctaj maxim pentru cele din mediul rural). De asemenea, locurile de munca nou create 

trebuie mentinute timp de minim 3 ani. Si in cazul depunerii proiectelor a intervenit o schimbare: se va 

face tot online, sesiunea fiind deschisa timp de 10 zile.Ulterior va avea loc evaluarea proiectelor, iar 

departajarea se va face in functie de punctaj.  

 

 

 

 

 

 

http://newsring.ro/atentie-ajutorul-de-minimis-va-poate-baga-afacerea-in-faliment/


13. 
Publicatie:  Astazi.ro 
Data: 14.01.2014 
Web: http://stiri.astazi.ro/stire-r-m-audit-contabilitate-ajutoarele-de-minimis-se-pot-transforma-in-

capcane-255572638.html  

R&M Audit Contabilitate: Ajutoarele de minimis se pot transforma in capcane 

Dupa esecul din 2013, sistemul privind ajutoarele de minimis revine într-o varianta "mai responsabila", 

cu toate acestea, exista înca multe "capcane" pentru aplicanti, apreciaza specialistii R&M Audit 

Contabilitate. 
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R&M Audit Contabilitate: Ajutoarele de minimis se pot transforma in capcane 

După eşecul din 2013, sistemul privind ajutoarele de minimis revine într-o variantă "mai responsabilă", 

cu toate acestea, există încă multe "capcane" pentru aplicanţi, apreciaza specialistii R&M Audit 

Contabilitate.... 
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R&M Audit Contabilitate: Ajutoarele de minimis se pot transforma in capcane 

După eşecul din 2013, sistemul privind ajutoarele de minimis revine într-o variantă "mai responsabilă", 

cu toate acestea, există încă multe "capcane" pentru aplicanţi, apreciaza specialistii R&M Audit 

Contabilitate. 
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 R&M Audit Contabilitate: Ajutoarele de minimis se pot transforma in capcane 

Dupa esecul din 2013, sistemul privind ajutoarele de minimis revine intr-o varianta "mai responsabila", 

cu toate acestea, exista inca multe "capcane" pentru aplicanti, apreciaza specialistii R&M Audit 

Contabilitate. 
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"Capcanele" schemei minimis, intr-o varianta "impachetata mai responsabil" 

Varianta actuala a sistemului ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri denota mai multa responsabilitate 

atat in ceea ce priveste selectia firmelor beneficiare, cat si direct referitor la aplicanti. Faptul ca se va 

face o selectie dupa criterii foarte... 
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R&M Audit Contabilitate: Ajutoarele de minimis se pot transforma in capcane  

După eşecul din 2013, sistemul privind ajutoarele de minimis revine… 
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R&M Audit Contabilitate: Ajutoarele de minimis se pot transforma in capcane. 

Dupa esecul din 2013, sistemul privind ajutoarele de minimis revine intr-o varianta "mai responsabila", 

cu toate acestea, exista inca multe "capcane" pentru aplicanti, apreciaza specialistii R&M Audit 

Contabilitate.  
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R&M Audit Contabilitate: Ajutoarele de minimis se pot transforma in capcane 

După eşecul din 2013, sistemul privind ajutoarele de minimis revine într-o variantă "mai responsabilă", 

cu toate acestea, există încă multe "capcane" pentru aplicanţi, apreciaza specialistii R&M Audit 

Contabilitate… 
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"Capcanele" schemei minimis, intr-o varianta "impachetata mai responsabil" 

     Varianta actuala a sistemului ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri denota mai multa 

responsabilitate atat in ceea ce priveste selectia firmelor beneficiare, cat si direct referitor la aplicanti. 

Faptul ca se va face o selectie dupa criterii foarte..... 
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R&M Audit Contabilitate: Ajutoarele de minimis se pot transforma in capcane 

Dupa esecul din 2013, sistemul privind ajutoarele de minimis revine intr-o varianta "mai responsabila", 

cu toate acestea, exista inca multe "capcane" pentru aplicanti, apreciaza specialistii R&M Audit 

Contabilitate. 
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