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Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 1164/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

Ajutorul de stat se acordă sub forma de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale. Ajutorul de minimis ce se poate acorda unei 
întreprinderi se situează în limita plafonului echivalent în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 
trei ani fiscali consecutivi. 
Sunt eligibile, investiţiile în active corporale referitoare la: construcţii cu scop industrial sau 
turistic, destinate realizării 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; mobilier şi aparatură 
birotică dar si investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci 
comerciale şi alte drepturi şi active similare. Activele achiziţionate pot fi noi sau la mâna a 
doua. În cazul achiziţionării unor active de la o întreprindere pentru a căror achiziţionare a fost 
implicată orice formă de ajutor de stat, valoarea acestora trebuie să fie dedusă de la calculul 
valorii investiţiei iniţiale. 
Toate costurile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.  
Criterii de eligibilitate ale intreprinderilor: 
a) este înregistrată conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi este încadrată în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii1, are sediul şi îşi 
desfăşoară activitatea în România; 
b) desfăşoară activitate economică de cel puţin 1 an; 
c) pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs şi doi ani anteriori solicitării finanţării), nu a 
primit ajutoare de minimis sau, dacă a primit, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei cu 
200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderii care desfăşoară activitate în domeniul 
transportului rutier; 
d) prezintă un plan de investiţii care să reflecte modul de utilizare a sumelor acordate, cu o prezentare 

detaliată a cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare; 
e) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; 
f) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere 
operaţională, lichidare; 
g) nu intră în categoria ˝întreprinderilor în dificultate˝ potrivit capitolului 2 secţiunea 2.1. din Comunicarea 
Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea 
firmelor în dificultate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 01.10.2004; 
h) nu au fost emise împotriva întreprinderii decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care 
asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate. 
Selectia proiectelor se realizeaza pe principiul „primul venit, primul servit”, neexistand 
termen limita de depunere. 
 
Lista Completa a anexelor ce trebuie completate, precum si detalii privind Acordul 
de principiu pentru finanţare, documentele justificative, Evaluarea şi selecţia 
beneficiarilor, Decontarea cheltuielilor eligibile sau detalii privind implementarea 
proiectelor se găsesc pe Site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa 
http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/ghid_minimis/index.htm 
 

 

Posibilitati de finantare in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 

 

Termen limita de depunere: 30.10.2009 
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5.1 Sprijin financiar pentru ocupare 
 
Întreprinderile pot primi sprijin financiar pentru angajarea de noi salariați. Noii angajați pot fi 
șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, membrii ai unei minorități etnice sau persoane cu 
dizabilități. Sprijinul financiar constă în acordarea a 50% din costurile salariale ale noilor angajați 
pentru o perioadă de maxim 24 de luni. În cazul angajării unor persoane cu dizabilități, 
întreprinderea poate primi sprijin financiar de până la 75% din costurile salariale si 100% din 
costurile suplimentare amenajarii spatiilor necesare desfasurarii activitatii acestora. 
 Plafon maxim : 2 milioane de euro 
 
2.1 Programe de mentorat pentru tinerii angajaţi 
 

Întreprinderile pot primi sprijin financiar pentru formarea profesională a angajaților proprii în 
vederea creșterii competențelor și adaptabilității acestora. O întreprindere poate primi sprijin 
financiar în valoare de până la 80% din costurile formării profesionale, în funcție de categoria 
întreprinderii și de tipul formării profesionale 
Plafon maxim : 2 milioane de euro 
 
2.3 Calificarea/recalificarea angajaţilor proprii 
Întreprinderile pot primi sprijin financiar pentru formarea profesională a angajaților proprii în 
vederea creșterii competențelor și adaptabilității acestora. O întreprindere poate primi sprijin 
financiar în valoare de până la 80% din costurile formării profesionale, în funcție de categoria 
întreprinderii și de tipul formării profesionale 
Plafon maxim : 2 milioane de euro 
 
3.2 Specializarea/perfecţionarea angajaţilor proprii 
Întreprinderile pot primi sprijin financiar pentru formarea profesională a angajaților proprii în 
vederea creșterii competențelor și adaptabilității acestora. O întreprindere poate primi sprijin 
financiar în valoare de până la 80% din costurile formării profesionale, în funcție de categoria 
întreprinderii și de tipul formării profesionale 
Plafon maxim : 2 milioane de euro 
 
3.2 Bani pentru sănătatea și siguranţa salariaţilor 
Întreprinderile pot primi sprijin financiar pentru îmbunătățirea condițiilor de securitate și sănătate 
la locul de muncă. Costurile care pot fi rambursate pot fi: informare, formare profesională, 
achiziție de echipamente. Costurile sunt rambursate în procent de până la 100%, în valoare de 
până la 200.000 euro, în conformitate cu nivelul stabilit pentru ajutorul de minimis. 
Plafon maxim : 200.000 de euro 
Durata maxima de implementare a proiectelor este de 2 ani 
Ajutorul acordat este de 80 % pt intreprinderi mici, 70 % pt mijlocii si 60% pt intreprinderi 
mari. In cazul formarii specifice, ajutorul de stat acordat se reduce la jumatate. 
 

Persoana de contact:  SICOE CORNELIU – Responsabil Departament Proiecte Externe 

    Email: proiecte@araco.org, Tel: 0722.371.923 

    Fax: 021/312.96.26 


