
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE MINIMIS 
 

DICŢIONAR ABREVIERI: 

PF = persoană fizică 

PJ = persoană juridică 

IM = împuternicit (administrator sau persoana împuternicită conform Certificatului Constatator sau care are o 

procură în acest sens) 

 

DEFINIŢII: 

Întreprindere – orice entitate angajată într-o activitate comercială, indiferent de forma sa legală (exclus PF ne-

înregistrate în scopuri economice) 

Întreprindere unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: 

 o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte 

întreprinderi; 

 o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de 

conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

 o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul 

unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de 

societate sau din statutul acesteia; 

 o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în 

baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 

acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

La identificarea întreprinderii unice se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul 

aceluiaşi stat membru UE.  

Explicaţii: 

(a) Dacă întreprinderile A şi B formează o întreprindere unică (spre exemplu, A deţine peste 50% din 

părţile sociale ale lui B), atunci A şi B împreună vor beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte câte 

200.000 euro). 

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile de mai 

sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A deţine majoritatea 

drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deţine, la rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii 

C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică şi împreună vor beneficia de 200.000 euro 

(nu fiecare în parte câte 200.000 euro). 

(b) Pentru fiecare stat membru, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice 

nu poate depăși suma de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare. 

Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deţinută în proporţie de peste 50% de 

întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere 

unică. 

(c) Dacă întreprinderea A (solicitant) şi C sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, A şi C 

nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică. 

Declaraţia de minimis va fi dată şi semnată de IM al întreprinderii româneşti aflată la cel mai înalt nivel de 

legătură între întreprinderi. 

Valoarea cumulată, pe ultimii 2 ani şi anul în curs, de ajutor de minimis din Declaraţie va cuprinde sumele 

alocate tuturor PJ-urilor acţionar majoritar din România, în aval, până la firma aplicantă. În acest sens se vor 

enumera toate aceste PJ-uri cu ajutorul de minimis primit în perioada menţionată. 


