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Sesiune de întrebări și răspunsuri între membrii AIM și Mircea Miheștean, 

 directorul executiv al AIMMAIPE Cluj Napoca 

 

Mircea Miheștean,  directorul executiv al AIMMAIPE (Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Atragere 

de Investiții și Promovarea Exportului) Cluj Napoca – a purtat un dialog online (pe Zoom) cu membrii AIM 

pe tema fondurilor europene, care a avut loc marți, 8 iunie 2021. 

AIMMAIPE este o agenție guvernamentală care în sens larg acordă sprijin sectorului IMM din Regiunea de Nord-

Vest iar în sens restrâns este vorba de programele de finanțare europeană care s-au derulat până acum: Start up 

Plus, Start Up Nation, Microindustrializare, Servicii de piață și mai nou Schemele de finanțare pentru IMM-uri post 

covid. 

 

Q1 AIM: Legat de Grantul Măsura 2, în situația în care un angajat își dă demisia, în cât timp trebuie angajată o altă 

persoană în locul lui? 

A1 Mircea Miheștean: Procedura nu prevede un termen într-adevăr, trebuie inițiate demersurile cât mai repede, 

cert este că monitorizarea îndeplinirii acestui indicator se face la sfârșitul perioadei de sustenabilitate, adică la 

sfârșitul celor 180 de zile de la implementare, moment în care dumneavoastră trebuie să depuneți și raportul de 

progres. În momentul acela aplicația electronică interogheaza bazele de date ale ANAF și va constata dacă există 

o diferență între numărul de angajați declarați la momentul înscrierii și cel existent la finalul perioadei de 

sustenabilitate. În mod normal nu ar trebui să existe diferențe decât în plus, dacă s-au creat locuri de muncă dar 

nu e ok dacă apar diferențe în minus, ceea ce reflectă că nu s-a respectat acest indicator, prin urmare sugestia 

mea ar fi să înlocuiți cât mai repede atunci când vă pleacă un angajat, cel târziu până în ultima lună de 

sustenabilitate. 

 

Q2 AIM: La numărul de angajați ce trebuie susținut sau majorat, după caz, se contabilizează și dacă noile contracte 

de muncă sunt cu timp parțial? 

A2 Mircea Miheștean: Nici acest aspect nu este precizat în procedură deși la această întrebare cred că există un 

răspuns și pe site-ul ministerului; cred că înlocuirea ar trebui făcută cu un contract în exact aceleași condiții: dacă 

salariatul care a plecat a fost cu normă întreagă, ar trebui înlocuit cu un alt salariat, tot cu normă întreagă.  

 

Q3 AIM: Dacă un angajat are un contract existent pe o poziție și i se face un al doilea contract de muncă de către 

același angajator, pe o altă poziție, de exemplu: un contabil care este angajat și ca manager de proiect pentru un 

proiect european, al doilea contract este considerat un nou loc de muncă din punctul de vedere al Granturilor cu 

capital de lucru? 

A3 Mircea Miheștean: În procedura de la Schema pentru capital de lucru, condiția pe care trebuie să o respecte 

IMM-ul sună cam așa: “trebuie să susțină sau să suplimenteze numărul de angajați existenți la data înscrierii 

electronice ”, prin urmare dacă angajatul respectiv ocupă două posturi nu se vor considera două locuri de muncă, 

se ia practic în considerare numărul angajaților și nu al locurilor de muncă ocupate. 

 

Q4 AIM: La raportarea cheltuielilor, atunci când avem câteva zeci de poziții pe fiecare factură este obligatoriu să 

introducem la explicații fiecare poziție sau există posibilitatea grupării produselor de același fel?  

A4 Mircea Miheștean: Se pot grupa aceste categorii de cheltuieli, prin urmare nu trebuie să treceți fiecare poziție 

de pe factură, se pot grupa după categoria de cheltuieli: materii prime, materiale, echipamente sau ce conține 

factura respectivă. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

2 
Asociația Întreprinzătorilor Maramureș 
C.I.F.: 39450388, Jud. Maramureș 
Sediu: Baia Mare, str. 1 Mai nr. 25, jud. MM, 
Patrimoniu: 3100 lei 
Cont bancar: (lei) RO97BTRLRONCRT0445516001 

Tel.: +40.747.078.269 
Fax: +40.262.212.345 

Email: office@patronatmm.ro 
Website: www.patronatmm.ro 

 

Q5 AIM: Care este procedura în cazul efectuării din greșeală, a unei plăți neeligibile dintr-un cont de grant? Cum 

se poate remedia? 

A5 Mircea Miheștean: Se poate remedia virând suma respectivă în contul de grant și făcând o cheltuială eligibilă, 

relativ simplu. 

 

Q6 AIM: Companiile care activează în domeniul HoReCa au dreptul să cumpere din grant stocuri de produse 

alcoolice având în vedere că acestea sunt necesare reluării activității comerciale? 

A6 Mircea Miheștean: Nu vă ascund faptul că aici au fost discuții în contradictoriu referior la eligibilitatea acestui 

tip de cheltuielă, multe voci susțin că nu ar trebui să fie eligibilă iar altele o consideră ca și o marfă și susțin 

eligibilitatea ei în sectorul HoReCa. Încă nu este tranșată foarte clar această problemă, în ciuda faptului că au 

apărut răspunsuri oficiale din partea ministerului cu privire la acest aspect: o doamnă secretar de stat a dat un 

răspuns, alți oficiali din minister au publicat pe site alte răspunsuri care contraziceau răspunsul inițial. 

Acum, neavând pretenția că este un răspuns oficial, se pare că până la urmă colegii din minister agreează să 

considere eligibilă această cheltuială în condițiile în care ea este privită ca o marfă, dar repet, sub rezerva faptului 

că am transmis doar ceea ce s-a agreat verbal și nu scris, în momentul de față, la nivelul ministerului.Ar trebui, 

însă, clarificat acest aspect. 

 

Q7 AIM: Dacă o companie a achiziționat în cadrul programului Start Up Nation în anul 2017 laptopuri sau 

calculatoare, are posibilitatea achiziționării unora noi adaptate tehnicilor din momentul actual prin  prin granturi pe 

Măsura 2?  

A7 Mircea Miheștean: Da, sigur că poate; bineînțeles, fără nici o discuție. 

 

Q8 AIM: Care este orizontul de timp în care vor putea fi achitați beneficiarii cu număr RUE peste 10.000? 

Au apărut informații că au fost redirecționați banii rămași din Măsura 3, aproximativ 350 milioane de euro. Acest 

lucru ar fi îndestulat companiile pâna la numărul 17.000. Ar fi fost un lucru util, pentru că, de exemplu, la nivelul 

județului nostro 20% din firmele din domeniul HoReCa au intrat în faliment. Poate, dacă primeau fondurile la timp, 

reușeau să supraviețuiască. Până la urmă, acești bani nu au mai fost alocați? 

A8 Mircea Miheștean: Din păcate nu vă voi putea da un răspuns; din păcate ministerul nu are încă bugetul necesar 

pentru plata tuturor beneficiarilor și va trebui să obțină banii aceștia la o rectificare și n-aș putea să vă dau un 

răspuns în cât timp se va putea face acest lucru. 

S-a mers pe varianta de a lua banii de la Măsura 3 pentru a plăti toți beneficiarii de la Măsura 2 doar că asta mai 

presupune niște măsuri birocratice, de aprobări, de avize, de modificarea bugetelor ministerului, ale agențiilor care 

n-aș putea să vă zic cât o să dureze ca și timp. Sperăm să se rezolve cât mai repede pentru că oricum suntem în 

urmă cu plățile și beneficiarii așteaptă.  

 

Q9 AIM: O serie de beneficiari ai POC 3.1.1.Capital de lucru în baza studiului prevederilor de acordare a ajutorului 

precum și a răspunsului telefonic al angajaților agenției Cluj, au achiziționat tehnologii constând în software necesar 

reluării activității. Este posibil ca AIPPIMM să emită o instrucțiune, o clarificare care să și confirme în scris acest 

aspect, astfel încât să nu fie interpretabile la eventualele verificări pe eșantion? 

A9 Mircea Miheștean: Să emitem noi o instrucțiune este mai greu pentru că noi suntem doar cumva o instituție 

de execuție în acest proces, o instrucțiune în acest sens ar putea să emită ministerul ca fiind forrul nostru tutelar 

și cei care asigură implementarea metodologică a acestor proiecte. 

Aș dori să fac aici o precizare, este adevărat că natura cheltuielilor eligibile în cadrul acestei măsuri nu este foarte 

detaliată, uneori poate chiar prea vagă și lasă loc multor interpretări, însă când discutăm despre tehnologii ne 

gândim mai degrabă la producție și soft-urile pot să fie doar ca și parte componentă a unei tehnologii. Cheltuiala 

cu softurile nu este precizată explicit în șirul cheltuielilor eligibile dar totuși este menționată la un moment dat în 

procedură: “sunt eligibile achizițiile de programe software necesare desfășurării activității pentru care se solicită 

finanțare, inclusiv licențe, în limita a 60.000 lei pe întreprindere”. 
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Deci atât timp cât se respectă această prevedere, eu zi că este ok, cu condiția să fie necesară desfășurării activității 

achiziția programului respectiv, și să se încadreze în limita de 60.000 lei. 

 

Q10 AIM: Intrăm pe Strat Up Nation, aici avem din păcate probleme mai mari.  

Având în vedere timpul foarte mare de la data depunerii cererii de rambursare până la plata efectivă de către 

guvern, de când curge termenul pentru contribuabil de a respecta obligația de a menține angajații? Există situații 

în care de la momentul depunerii cererii de rambursare și până la momentul plății, a trecut aproape un an, timp în 

care beneficiarii au menținut angajații pentru care s-au obligat și au suportat cheltuielile cu salarii și impozite. Poate 

chiar au apelat la credite și plătesc dobânzi bancare semnificative. 

A10 Mircea Miheștean: Din păcate aici nu putem privi decât în spiritul procedurii iar aceasta nu face distincție, 

precizează doar că angajații trebuie menținuți doi ani de la momentul plății. Este adevărat ce acest lucru creează 

pentru unii poate obligații mai mari decât pentru alții, dar angajările respective s-au făcut pentru activitatea pentru 

care s-a solicitat finanțare. 

Dacă au fost nevoiți să-și întrerupă activitatea pe perioada pandemiei, există un ordin de ministru care le permitea 

acest lucru, adică puteai să-și suspende activitatea, să întrerupă condițiile acordului de finanțare cu obligativitatea 

reluării sau menținerii acestor condiții suplimentar pentru perioada pentru care au întrerupt activitatea. 

Într-adevăr, este poate oarecum nedrept pentru unii dintre ei, dar din păcate nu putem merge decât pe prevederile 

procedurale, nu putem să le acordăm o perioadă mai scurtă de monitorizare pentru angajați. 

 

Q11 AIM: A doua întrebare pe Start Up Nation: dacă activitatea beneficiarului a fost interzisă de autorități pe 

perioada pandemiei, în ce fel este afectată monitorizarea pentru activele corporale și pentru angajați? 

Pentru angajați este clar acum iar pentru activele corporale se prelungește cu perioada în care a fost suspendată 

activitatea? 

A11 Mircea Miheștean: Exact. 

 

Q12 AIM: În cazul în care contractul de închiriere al spațiului a încetat și nu mai există posibilitatea înțelegerii cu 

actualul proprietar, în cât timp există obligativitatea găsirii unui nou spațiu? 

Avem un coleg care se află în această situație, a avut un spațiu închiriat într-un mall, politica mall-urilor nu a ținut 

cont de efectele pandemiei, au facturat totul, inclusiv cheltuieli comune ca și cum am fi avut activitate, ei spun că 

nu ne-au interzis niciodată să închidem acele locații, dacă guvernul a decis asta, să plătească guvernul. Ei în 

continuare cer acei bani, au reziliat contractele, au pus sechestru asigurator pe toate bunurile companiilor care au 

avut activitatea desfășurată în mall-uri până începutul pandemiei, acum ei se îndestulează, acele malluri, din 

bunurile vândute ale companiilor mici sau mari, care or fi ele, e vorba de colegii noștri până la urma urmei și au 

reziliat contractele astfel încât nu mai pot lucra în acele locații. 

Care este timpul în care ar trebui să regăsim o altă locație pentru a reporni aceeași activitate?  

A12 Mircea Miheștean: Procedura nu prevede un timp expres pentru lucru acesta, interesul este bineînțeles al 

întreprinzătorului, el trebuie să aibă un spațiu în care să-și poată desfășura activitatea, dacă-i vorba de o activitate 

de comerț fizic. Prin urmare, trebuie să-și dea tot concursul și interesul să-și găsească o nouă locație, pe noi doar 

trebuie să ne notifice că și-a modificat punctul de implementare al proiectului și că se va regăsi într-o nouă locație, 

dar nu este un termen prevăzut; poate îl găsește într-o săptămână, două sau poate în două luni dar important este 

să ne notifice în momentul în care își schimbă locația implementării proiectului. 

 

Q13 AIM: Pe OUG 224/2020, care sunt cheltuielile eligibile pentru schema de ajutor de stat instituită prin această 

ordonanță?  

A13 Mircea Miheștean: Ordonanța nu prevede într-adevăr cheltuieli eligibile, aici finanțatorul cred că a luat în 

considerare și experiența modului cum s-au derulat Măsura 2 pe Capital de lucru și cea pe microîntreprinderi și a 

decis să lase la atitudinea întreprinzătorului pe ce cheltuie banii, deci va fi o sumă forfetară pe care întreprinzătorul 

o va cheltui cum consideră de cuviință astfel încât el să poată să-și deruleze în continuare activitatea. Eu cred că 
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este o variantă mai bună decât modul în care s-au definit cheltuielile pe M2 și care au lăsat loc atâtor interpretări 

și neclarități. Fiecare antreprenor știe cel mai bine pe ce trebuie să cheltuiască banii aceștia astfel încât el să poată 

trece de perioada aceasta dficilă. 

 

Q14: Știți ceva de programul de digitalizare? Se mai lansează anul acesta sau nu? 

Nu există șansa să se pună mai mult accent pentru acest program deoarece ar sprijini mult diferite procese din 

cadrul companiilor, ar spori producție, productivitatea? 

A14 Mircea Miheștean: Este un program care a apărut pe firmament anul trecut dar care a rămas cumva în stand-

by. Acest program ar trebui să fie gestionat de ADR-uri, dar deocamdată nu știe nimeni când se va lansa, în ce 

stadiu este, deci nu aș putea să vă spun când anume se va lansa. Am văzut ca și în noul PNRR figurează ceva 

scheme pentru digitalizare, s-ar putea să-l amâne pe anul viitor ca să-l deruleze prin PNRR, nu aș ști ce să vă 

spun exact despre programul acesta de digitalizare. 

Accent se pune, dacă ați sesizat în toate măsurile de finanțare și cele care urmează să apară, cuvântul de ordine 

este digitalizarea, există chiar criterii de departajare pentru cei care fac achiziții pe partea aceasta de digitalizare, 

deci accent se pune dar din păcate nu aș putea să vă ofer mai multe detalii actuale despre acest program. Și 

granturile norvegiene sunt o bună oportunitate, este deschisă o sursă de finanțare pe TIC și se poate aplica până 

în 15 septembrie 2021. 

 

Cuvinte de final 

Mircea Miheștean: Aș vrea să vă fac eu o propunere văzând că vă preocupă problemele mediului de afaceri, eu 

aș zice să încercăm să fim un pic mai proactivi când se pun în dezbatere publică în transparență decizională 

inițiativele care pot fi măsuri de finanțare sau legislația care are impact asupra mediului de afaceri. Dezbaterea 

publică este fereastra de oportunitate în care mediul de afaceri poate să influențeze modificarea acestor acte 

normative și atunci este important să vă concentrați pe momentul respectiv, să culegeți opiniile colegilor astfel încât 

acestea să ajungă pe masa decidenților.  

Și pentru noi este valabil acest îndemn, și noi ca și agenție analizăm și venim cu anumite propuneri, dar noi privim 

lucrurile din punctul nostru de vedere și al procesului nostru pe care îl implică implementarea măsurilor respective, 

însă dumneavoastră vedeți un pic altfel lucrurile, pentru că sunteți influențați în mod direct. 

De aceea poate că ar fi recomandat ca atunci când apare în dezbatere publică o măsură de finanțare spre exemplu, 

să facem un document comun pe care să-l trimitem spre ministere astfel încât măsurile acestea care vă sunt 

adresate să se plieze cât mai bine pe necesitățile dumneavoastră, nu neapărat așa cum sunt văzute de finanțator. 

Voi fi și eu mai proactiv în direcția aceasta, voi încerca să identific câte o organizație patronală activă la nivelul 

fiecărui județ și în momentul în care vor apărea noi scheme de finanțare să vă trimit și dumneavoastră informația 

respectivă, nu pentru că nu ați avea alte surse de unde să o luați, dar pentru a fi un cadru de discuție și astfel să 

putem veni cu niște propuneri constructive care să eficientizeze atât activitatea noastră, cât și beneficiile 

dumneavoastră. 

AIM: La nivelul Asociației Întreprinzătorilor Maramureș, am făcut câteva zeci de menționări pe toate actele 

normative pe care le-au publicat în dezbatere publică, din nefericire am avut puține răspunsuri la ele, am găsit câte 

una alta, trecute prin noile ordonanțe, însă extrem de puține.  

Ne-ați dat o idee foarte bună, de acum inainte când vom vedea că a apărut o măsură sau lege în dezbatere publică 

vom lua legătura cu dumneavoastră după ce ne vom consulta intern asupra ei; sau dacă există posibilitatea de a 

fi notificați de către dumneavoastră, când sunt anunțate astfel de inițiative, pentru a forma ulterior un dosar comun 

care să cuprindă atât părerile dumneavoastră cât și ale noastre și pe care sa-l înaintăm forului decizional.  

 


