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Către Ministerul Economiei – Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism 
  – Direcţia Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii 
 
 
În atenţia: 

• doamnei Maria GRAPINI, Ministru delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediu de 
afaceri şi turism 

• domnului Cezar ILIU, Director General 
• doamnei Elena ŞOAVĂ, Director 

 
 

29 ianuarie 2014 
 
 
Stimate doamne, Stimate domn,  
  
În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, şi având în vedere: 

- închiderea pe 24.01.2014 a sesiunii de depunere on-line pe Schema de ajutor de minimis pentru 
investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, instituită prin HG nr. 274/2013 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- atribuirea numerelor RUE, precum şi transmiterea către aplicanţi, în cursul zilei de ieri, 28 
ianuarie 2014, a scrisorilor de înştiinţare privind acceptarea în etapa de verificare administrativă 
şi de eligibilitate; 

- numărul mare de mesaje primite de la potentiaţii beneficiari din mediul de afaceri prin 
intermediul site-urilor noastre de informare www.fonduri-structurale.ro şi www.proiecte-

structurale.ro; 
 
vă transmitem mai jos o solicitare de informaţii cu privire la schema de minimis şi procedurile aferente 
acesteia: 
 
Din informaţiile primite de la utilizatorii noştri – mulţi dintre aceştia, aplicanţi sau consultanţi pe 
schema de minimis, precum şi din comunicatul publicat astăzi pe site-ul imm.gov.ro înţelegem că au 
fost transmise scrisori de înştiinţare către toţi aplicanţii care au întrunit pragul minim de 60 de puncte, 
mai exact către 7.082 de aplicanti, aceştia având la dispoziţie 10 zile lucrătoare pentru depunerea 
documentaţiei aferente. 
 
Având în vedere că în Ghidul Solicitantului (pag. 35) este prevăzut faptul că „în ordinea numărului 
R.U.E. obţinut şi în limita bugetului anual alocat schemei, aplicaţia va transmite Scrisoare de înştiinţare privind 
acceptarea la evaluarea administrativă a aplicanţilor admişi în limita bugetului anual alocat schemei”, vă 
solicităm să ne clarificaţi următoarele aspecte de interes major pentru beneficiarii acestei scheme: 
 

• A fost suplimentat bugetul anual alocat schemei? Daca da, cu ce sumă? 
• Toţi cei 7.082 de aplicanţi către care s-au transmis scrisori de înştiinţare sunt cuprinşi (încap) în 

limita bugetului alocat schemei? 
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• În situaţia în care bugetul anual alocat nu a fost suplimentat, iar valoarea ajutorului de minimis 
solicitat de toţi cei 7.082 de aplicanţi depăşeşte bugetul alocat, care este temeiul deciziei de a fi 
transmise scrisori de înştiinţare către toţi aplicanţii care au întrunit punctajul minim? 

 
 
În condiţiile în care valoarea totală a aplicaţiilor admisibile depuse depăşeşte bugetul alocat schemei,  
consecinţa directă este că nu toţi aplicanţii către care au fost transmise la acest moment scrisori de 
înştiinţare se  încadrează în limita alocării financiare disponibile, încălcându-se astfel prevederile Ghidului 
Solicitantului. 
 
Prin solicitarea depunerii documentaţiilor aferente de către toţi cei 7.082 de aplicanţi nu numai că se  
încalcă prevederile Ghidului Solicitantului, dar, şi acesta este, în fapt, interesul solicitării noastre în 
numele beneficiarilor, se  va genera un efort suplimentar şi un consum aparent inutil de resurse tehnice 
şi financiare atât la nivelul aplicanţilor, cât şi la nivelul structurilor dumneavoastră de verificare şi 
evaluare a aplicaţiilor, în raport cu rezultatele maxime posibil a fi obţinute. Practic, pentru a acorda 
finanţare către aproximativ 1.500 proiecte, se solicită depunerea tuturor celor 7.082 de proiecte. O 
abordare graduală a solicitărilor de ajutor de minimis/aplicaţiilor ar părea mai echilibrată.  
 
Vă rugăm ca răspunsurile la întrebările adresate să ne fie transmise fie în format electronic pe adresa de 
e-mail structuralcg@fonduri-structurale.ro, fie prin fax la numărul 0213115911. 
 
Vă mulţumim, 
 
Cu stimă, 
 
Dan Barna 
Partener 
Structural ConsultingTM Group - www.fonduri-structurale.ro  - www.proiecte-structurale.ro  
 
 
 
Dragoş Jaliu 
Partener 
Structural ConsultingTM Group - www.fonduri-structurale.ro  - www.proiecte-structurale.ro  
 
 
 


