FISA DE PREZENTARE AJUTOR DE STAT IN BAZA
H.G. 797/2012
Denumire program
Autoritatea de
management
Obiective

Beneficiari eligibili

Investiții eligibile
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H.G. nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor
care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de
muncă.
Ministerul Finanțelor Publice
Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care utilizează tehnologii noi și creează locuri de
muncă cu valoare adaugată ridicată în sectoarele eligibile.

Pot beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme întreprinderile care îndeplinesc cumulativ,
la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) întreprinderi înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
b) intenționează să realizeze o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate
eligibile (prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărâre);
c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat şi la bugetul local;
d) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor Capitolului 2 secțiunea 2.1
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 nr. C
244 din 1 octombrie 2004;
e) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere
operațională, lichidare;
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) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.
Investițiile pentru care se solicită finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie investiție inițială;
b) să fie investiție inovativă sau să includă o componentă ITC de minim 20% din valoarea planului de
investiții;
c) să conducă la crearea a cel puțin 200 de locuri de muncă;
d) să facă dovada viabilității proiectului de investiție și a eficienței economice a întreprinderii pe baza
Planului de afaceri;
e) să facă dovada contribuției la dezvoltarea regională prin plata efectivă de taxe și impozite la
bugetul general consolidat și bugetele locale pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data
finalizării acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Această contribuție trebuie să fie
într‐o valoare cel puțin egală cu valoarea ajutorului de stat solicitat.
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eligibile

•
•
•
•
•
•
•

Cheltuieli eligibile

Conținut dosar de
finanțare
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Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat sunt:
C ‐ Industria prelucrătoare, cu excepția:
Æ C 11 ‐ Fabricarea băuturilor;
Æ C 12 ‐ Fabricarea produselor din tutun;
D ‐ Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat;
J 582 ‐ Activități de editare produse software;
J 61 – Telecomunicații;
J 62 ‐ Activități de servicii în tehnologia informației;
J 63 ‐ Activități de servicii informatice;
M 72 ‐ Cercetare‐dezvoltare.

Cheltuielile eligibile reprezintă costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani
consecutivi ca urmare a creării de locuri de muncă.
• Ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani
consecutivi ca urmare a creării de locuri de muncă și se acordă cu îndeplinirea următoarelor
condiții:
a) locurile de muncă sunt create ca urmare a realizării investiției;
b) locurile de muncă trebuie să fie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiției.
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;
e) planul de creare a locurilor de muncă;
f) planul de afaceri;
g) documentul care atestă situația juridică a locației unde se realizează investiția, întocmit cu
respectarea condițiilor legale de formă, în copie;
h) 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;
i) 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;
j) împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în
care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de acord pentru finanțare;
k) actul de identitate al persoanei împuternicite să semneze cererea de acord pentru finanțare;
l) opisul cu documentele depuse pentru obținerea acordului pentru finanțare;
+ DOCUMENTE SUPLIMENTARE CERUTE DE NOI ÎN VEDEREA FUNDAMENTĂRII ÎNCADRĂRII ÎN
CRITERIILE PROGRAMULUI.

•

Înscrierea în
program și
solicitarea
acordului de
principiu pentru
finanțare

•

•

•
Durata de
implementare

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată ca
finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual
alocat schemei. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data publicării anunțului de
suspendare se restituie întreprinderilor.
Ministerul Finanțelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare
în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este considerată completă
în sensul prevederilor prezentei scheme.
Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderile sunt obligate să demareze investițiile pentru
care au solicitat finanțare şi să informeze Ministerul Finanțelor Publice în acest sens în termen de
maximum 3 luni de la data comunicării acordului pentru finanțare.
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza
schemei este de 15, numărul mediu anual fiind de 5.

Maxim 3 ani.

Alocarea apelului
Data limită de
depunere

Bugetul total maxim al schemei este de 600 milioane lei.
Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emit acorduri pentru finanțare este 1 ianuarie 2009
‐ 30 iunie 2014.

Contribuție
solicitant

Conform prevederilor art. 11 din H.G. nr. 797/2012, prin intensitatea brută a ajutorului de stat
regional nu poate depăși 50% din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou‐angajat.
Pentru investițiile sau locurile de muncă realizate în regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti ‐ Ilfov,
intensitatea maximă a ajutorului de stat este de 40%.

LOCALIZARE
PROIECT:

România

Pagina 3 of 3

