FISA DE PREZENTARE AJUTOR DE STAT IN BAZA
H.G. 753/2008
Denumire program
Autoritatea de
management

H.G. nr. 753/2008 privind dezvoltarea regională prin stimularea realizării investițiilor directe.
Ministerul Finanțelor Publice.

Prevederile schemei de ajutor de stat se aplică întreprinderilor mari care sunt înregistrate conform
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care fac investiții în România şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) realizează o investiție inițială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100 de milioane
euro, iar valoarea costurilor eligibile depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro;
b) creează cel puțin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiției inițiale.
Beneficiari eligibili

Criterii de
eligibilitate
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Investiția inițială reprezintă o investiție în active fixe, corporale şi necorporale referitoare la:
• crearea unei unități noi;
• extinderea unei unități existente;
• diversificarea producției unei unități prin realizarea de produse noi, suplimentare;
• schimbarea fundamentală a procesului de producție al unei unități existente.
Poate fi considerată investiție inițială şi o investiție în capital fix realizată sub forma achiziționării
unei unități care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu excepția cazului în
care unitatea în cauză aparține unei întreprinderi în dificultate.
Pot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile mari
definite în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului
(CE) nr. 364/2004, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi fac investiții în România;
b) intenționează să realizeze o investiție inițială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100
milioane de euro, iar valoarea costurilor eligibile depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro
şi creează cel puțin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiției inițiale;
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 secțiunii 2.1 a cap. 2 din Comunicarea
Comisiei Europene ‐ Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi
restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. C244
din 1 octombrie 2004;
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, beneficiarul a plătit atât valoarea totală a ajutorului ilegal şi
incompatibil, cât şi dobânda de recuperare aferentă;
g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiții;
h) nu realizează investiții şi nu creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul
prezentei scheme de ajutor de stat, în următoarele sectoarele neeligibile.

Coduri CAEN
eligibile

Cheltuieli eligibile

Inscrierea in
program si
solicitarea
acordului de
principiu pentru
finantare

Conținut dosar de
finanțare

Pagina 2 of 3

Sunt exceptate de la prevederile prezentei scheme, ajutoarele de stat acordate în următoarele
sectoare de activitate:
a) producerea inițială a produselor agricole cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a
Comunităților Europene;
b) pescuit;
c) industria carboniferă;
d) siderurgie;
e) transport;
f) construcții de nave maritime;
g) fibre sintetice.
Costurile eligibile sunt costurile legate de investiția inițială, respectiv costurile cu active corporale
şi active necorporale, sau costurile salariale pentru locurile de muncă create prin proiectul de
investiție.
1. În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor cu investițiile, cheltuielile eligibile
sunt cele prevăzute în continuare:
a) Cheltuielile aferente investițiilor în imobilizări corporale cuprind acele cheltuieli legate de
achiziționarea de terenuri, clădiri şi echipamente;
b) Cheltuielile aferente investițiilor în imobilizări necorporale care cuprind acele cheltuieli legate de
transferul de tehnologie sub forma achiziționării de brevete, licențe sau cunoştințe brevetate şi
cunoştințe tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depăşească 50% din costurile totale
eligibile ale proiectului de investiție.
2. În cazul în care ajutorul este calculat pe baza costurilor rezultate din crearea de locuri de muncă
în urma realizării proiectului de investiție inițială, costurile eligibile sunt considerate a fi costurile
salariale cu personalul nou‐angajat, calculate pe o perioadă de 2 ani.
•

•

Cererea de Acord de principiu pentru finanțare completată, însoțită de documentele
justificative, se depune de catre întreprindere la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor
Publice.
Dosarul Cererii de Acord este analizat în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data
înregistrării acestuia la Registratura generală.

Întreprinderea trebuie să prezinte, înaintea începerii lucrărilor, o Cerere de finanțare însoțită de
următoarele documente:
a) certificat constatator, în original;
b) situații financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar, în copie;
c) planul de investiții pentru care se solicită finanțarea;
d) studiu tehnico‐economic, întocmit de o firmă de specialitate, din care să rezulte viabilitatea
proiectului pentru care se solicită finanțarea;
e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general
consolidat, în original sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;
f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, în original
sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;
g) declarație pe propria 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;
h) declarație pe propria 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, că beneficiarul a plătit atât valoarea totală a ajutorului ilegal şi incompatibil, cât şi

dobânda de recuperare aferentă;
i) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind ajutoarele de
minimis şi alte fonduri publice primite/solicitate pentru acelaşi proiect de investiții pentru care a
solicitat ajutor de stat în temeiul schemei de ajutor de stat;
j) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea asigură
din surse proprii, pe perioada derulării planului de investiții, finanțarea a cel puțin 50% din costurile
eligibile ale investiției;
k) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în
care o altă persoana decât aceasta semnează cererea‐tip de acord de principiu pentru finanțare;
l) o copie a buletinului de identitate/cărții de identitate a persoanei împuternicite să semneze
cererea‐tip de acord de principiu pentru finanțare, în cazul în care o altă persoana decât aceasta
semnează cererea‐tip de acord de principiu pentru finanțare;
m) opisul cu documentele depuse pentru obținerea acordului de principiu pentru finanțare;
n) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au început
lucrările la proiectul de investiții pentru care solicită finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat.
+ DOCUMENTE SUPLIMENTARE CERUTE DE NOI ÎN VEDEREA FUNDAMENTĂRII ÎNCADRĂRII ÎN
CRITERIILE PROGRAMULUI.

Alocarea apelului
Data limită de
depunere

Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei a 575 de milioane Euro.
30 iunie 2014.

Intensitatea
ajutorului de stat

Intensitatea brută se calculează ajustându‐se plafonul regional în funcție de valoarea costurilor
eligibile.
Ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 30 de milioane euro, ce intenționează a se
acorda în regiunea Bucureşti ‐ Ilfov, şi, respectiv, 37,5 milioane euro în celelalte regiuni se notifică
individual Comisiei Europene.
În vederea garantării unui nivel viabil şi eficient al investițiilor care beneficiază de ajutor, aportul
beneficiarului destinat finanțării lor trebuie să fie de cel puțin 50% din costurile eligibile, sub o formă
care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Localizare proiect

România.
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