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H.G. nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea
dezvoltării economice durabile, cu modificările și completările ulterioare.
Ministerul Finanțelor Publice.
a) realizează o investiție inițială cu o valoare care se încadrează între 5 şi 10 milioane euro
inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 50 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării
investiției inițiale;
b) realizează o investiție inițială cu o valoare care se încadrează între 10 şi 20 milioane euro,
inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 100 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării
investiției inițiale;
c) realizează o investiție inițială cu o valoare care se încadrează între 20 şi 30 milioane euro,
inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 200 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării
investiției inițiale;
d) realizează o investiție inițială cu o valoare care depăşeşte 30 milioane euro, echivalent în lei, şi
creează minim 300 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiției inițiale.
ATENȚIE: Investiția și locurile de muncă nou create trebuie să fie menținute pe o perioadă
minimă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a noilor echipamente/utilaje.

Pot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc
cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, care fac investiții în România;
b) intenționează să realizeze o investiție inițială care se încadrează în una dintre categoriile
prevăzute la literele a) – d) ale secțiunii “CONDIȚII DE ACORDARE”;
c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
d) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere
operațională, lichidare sau alte situații reglementate de lege;
e) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit Regulamentului Comisiei Europene
nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în
aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de
ajutoare);
f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care
asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiții viabil (cheltuielile se vor
detalia: cantitate, preț, valoare) şi un studiu tehnico‐economic întocmit de o firmă de specialitate
în domeniu prin care se face dovada eficienței economice a investiției prin încadrarea în indicatorii
prevăzuți în Capitolul III din prezentul ghid;
h) nu realizează investiții şi nu creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în
temeiul prezentei scheme, în sectoarele de activitate exceptate de H.G. nr. 1680/2008.
Investițiile sau locurile de muncă nou‐create pot fi realizate în toate sectoarele de activitate, cu
excepția următoarelor:
a) activitățile în sectorul pescuitului și acvaculturii;
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b) activitățile în domeniul producției primare de produse agricole cuprinse în anexa I la Tratatul de
instituire a Comunităților Europene;
c) activitățile în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
‐ atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel
de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în
cauză sau,
‐ atunci când acordarea ajutorului este condiționată de obligația de a fi direcționat, parțial
sau integral, către producătorii primari;
d) activitățile în sectorul cărbunelui;
e) activitățile în sectorul siderurgic;
f) activitățile în sectorul construcțiilor navale;
g) activitățile în sectorul fibrelor sintetice.
Sunt considerate eligibile costurile asociate unei investiții inițiale realizate în acelaşi perimetru
referitoare la:
a) achiziția de imobilizări corporale și/sau necorporale referitoare la înființarea unei noi unități, la
extinderea unei unități existente, la diversificarea producției unei unități pe noi piețe de produse
sau la o schimbare fundamentala a ansamblului procesului de producție a unei unități existente:
• ACTIVE CORPORALE ‐ activele constând în realizarea de construcții industriale (hală de
producție), turistice (structura de primire turistică amplasată în zona cu resurse turistice
definită potrivit legii) și medicale (unitate de specialitate pentru asistență medicală);
echipamente;
• ACTIVE NECORPORALE ‐ activele constând în transfer de tehnologie prin achiziționarea de
drepturi referitoare la brevete, licențe, know – how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.
Aceste costuri nu pot să depășească 50% din totalul costurilor totale eligibile ale proiectului
de investiție, în cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mare;
b) achiziția activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s‐a închis sau s‐ar fi închis
fără această achiziție, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Simpla achiziție a
acțiunilor unei întreprinderi nu se consideră investiție.
a) cerere de acord pentru finanțare;
b) certificat constatator, în original;
c) situații financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar, în copie
conformă cu originalul;
d) planul de investiții (inclusiv pe suport electronic) pentru care se solicită finanțarea;
e) studiu tehnico‐economic (inclusiv pe suport electronic), întocmit de o firmă de specialitate, din
care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită finanțarea;
f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general
consolidat inclusiv pentru punctele de lucru (valabil la data depunerii documentației), în original
sau în copie legalizată;
g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, inclusiv
pentru punctele de lucru (valabil la data depunerii documentației) în original sau în copie
legalizată;
h) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu se află
în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională,
dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activitățile suspendate sau
alte situații similare reglementate de lege;
i) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise
împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii
au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale;

j) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea nu a
beneficiat și nu beneficiază de ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alți furnizori de ajutor
de stat pentru aceleași costuri eligibile ale investiției inițiale pentru care a solicitat ajutor de stat în
temeiul prezentei scheme, precum și declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de
minimis/fondurile europene primite/solicitate pentru aceleași costuri eligibile;
k) împuternicire legalizată notarial, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al întreprinderii
solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip de acord pentru
finanțare;
l) o copie a buletinului de identitate/cărții de identitate a persoanei împuternicite să semneze
cererea tip de acord pentru finanțare;
m) opis.
+ DOCUMENTE SUPLIMENTARE CERUTE DE NOI ÎN VEDEREA FUNDAMENTĂRII ÎNCADRĂRII ÎN
CRITERIILE PROGRAMULUI.
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Bugetul total maxim al prezentei scheme este echivalentul în lei a 1 miliard euro.
30 iunie 2014.

• Pentru investițiile ale căror costuri eligibile sunt mai mici de 50 milioane euro, intensitatea
brută a ajutorului de stat regional nu poate depăşi 50% din costurile aferente investiției inițiale,
sau din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou angajat. Pentru investițiile sau
locurile de muncă realizate în regiunea Bucureşti – Ilfov, intensitatea maximă a ajutorului de stat
este de 40%.
• Pentru proiectele mari de investiții ‐ ale căror costuri eligibile depăşesc echivalentul în lei a
50 milioane euro ‐ intensitatea brută se calculează ajustându‐se plafonul regional, pe baza unei
formule, care se regăsește in Ghidul solicitantului.
• Pentru investițiile a căror echivalent în lei este mai mare de 50 milioane euro, suma totală a
ajutorului de stat din toate sursele nu trebuie să depăşească 75% din suma maximă a ajutorului de
stat care s‐ar putea primi pentru o investiție cu costuri eligibile al căror echivalent în lei este 100
milioane euro, respectiv suma 28,125 milioane euro.
• Pentru întreprinderile din sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole şi care
au mai puțin de 750 de angajați şi/sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane euro,
intensitatea maxima este de 25% din costurile eligibile aferente investiției inițiale.

România.

