HG nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand
ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie
Denumire
program
Autoritatea de
management

Hotararea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv
stimularea investitiilor cu impact major in economie.
Ministerul Finantelor Publice.

Obiective

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regionala, prin realizarea de investitii initiale in active fixe
de inalta tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugata mare, indiferent de dimensiunea
beneficiarilor.

Beneficiari
eligibili

Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat in baza acestei scheme sunt intreprinderi nou‐infiintate sau
intreprinderi in activitate, atat IMM‐uri cat si intreprinderi mari, cu personalitate juridica, infiintate conform
Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Criterii de
eligibilitate

Cheltuieli
eligibile
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realizeaza o investitie initiala in Romania cu o valoare totala de minimum 44 milioane lei (10 milioane
de euro), in unul din domeniile de activitate eligibile;
nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”;
nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare,
inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii;
nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au
fost emise acestea au fost executate;
nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale in
cadrul aceluiasi proiect unic de investitii;
nu a inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii 2 ani anteriori
inregistrarii cererii de acord pentru finantare si, la momentul inregistrarii cererii, nu are planuri
concrete de a inchide o astfel de activitate intr‐o perioada de 2 ani dupa finalizarea, in regiunea in
cauza, a investitiei initiale;
nu inregistreaza debite restante la bugetul general consolidat al statului;
au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero in ultimul exercitiu financiar incheiat (daca este
cazul);
nu apartine unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani anteriori datei inregistrarii cererii de
acord pentru finantare o alta intreprindere inregistrata conform Legii societatilor nr. 31/1990, care
desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare, in cazul intreprinderilor nou‐
infiintate;
in cazul intreprinderilor nou‐infiintate, au capital social subscris varsat in valoare de minimum 100.000
lei;
pentru a ajuta la dezvoltarea regionala, solicitantul trebuie sa creeze noi locuri de munca generate de
investitia initiala si sa le mentina pe parcursul implementarii si 5 ani de la finalizarea proiectului;
ATENTIE!
Ajutorul de stat solicitat nu poate depasi valoarea totala a contributiilor (angajat/angajator/impozitul pe
profit/impozite locale: teren, constructii) la dezvoltarea regionala pe perioada de implementare si 5 ani
post‐implementare, aferente investitiei pentru care se solicita finantarea.
Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile fara T.V.A., aferente realizarii, respectiv achizitionarii, dupa caz,
de active corporale si necorporale precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii
investitiei initiale.
Active corporale ‐ activele asociate investitiei initiale reprezentate de:
a) constructii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii;
b) instalatii tehnice, masini si echipamente noi clasificate conform Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru

aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile
ulterioare, cu valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita conform prevederilor legale in vigoare.
In cazul inchirierii constructiilor aferente investitiei initiale:
a) sunt considerate eligibile, cheltuielile cu chiria constructiilor aferente perioadei de derulare a investitiei
initiale inregistrate pe perioada realizarii planului de investitii;
b) valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna; valoarea chiriei care depaseste valoarea
maxima eligibila este neeligibila si este finantata de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat din surse
proprii. Contractul de inchiriere trebuie sa fie valabil cel putin pe perioada realizarii investitiei initiale si cinci ani
dupa data finalizarii acesteia.
Active necorporale:
‐ activele amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizica sau financiara precum brevete,
licente, know‐how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

Documente
solicitate

Alocare
financiara

Valoarea
eligibila a
proiectului
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ATENTIE!
Nu sunt eligibile pentru a fi finantate cu ajutor de stat achizitia, modernizarea si reabilitarea de constructii.
In cazul realizarii de constructii sunt considerate neeligibile costurile referitoare la:
proiectare si asistenta tehnica;
elaborarea studiilor de fezabilitate;
cheltuieli diverse si neprevazute;
valoarea care depaseste standardul de cost de 1.650 lei/mp arie desfasurata.
In cazul inchirierii de constructii sunt considerate neeligibile costurile care depasesc valoarea chiriei de 22
lei/mp/luna.
In cazul activelor corporale nu sunt eligibile:
achizitia de mobilier si mobilier industrial, decoratiuni, mijloace de transport inmatriculabile,
calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatura birotica, truse de scule,
dulapuri/carucioare cu scule, etc.;
cheltuielile cu transportul, montajul instalatiilor tehnice, masinilor si echipamentelor.
a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul
intreprinderea sau cel eliberat cu semnatura electronica de serviciile on‐line ale Oficiului National al Registrului
Comertului;
b) situatii financiare anuale aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat. Obligatia prezentarii
situatiilor financiare nu se aplica intreprinderilor nou‐infiintate.;
c) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat;
d) imputernicire ‐ se intocmeste in cazul in care o alta persoana decat reprezentantul legal al intreprinderii
semneaza cererea de acord pentru finantare;
e) act de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro,
cu posibilitatea suplimentarii, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru perioada 2014‐2020;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat in baza acordurilor pentru finantare emise, pentru
perioada 2015‐2023.
Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane
euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale
Valoarea totala a unui proiect de investitii trebuie sa fie de minimum 44 milioane lei. Aceasta valoare a fost
determinata prin raportarea la o valoare echivalenta de aproximativ 10 milioane euro (calculata la un curs de
4,4 lei/euro).

Regiunea
Valoarea
finantarii
nerambursabile

Nord‐Est, Sud‐Est, Sud Muntenia,
Sud‐Vest Oltenia, Nord‐Vest,
Centru
Vest, Ilfov
Bucuresti

Perioada de
valabilitate
Modalitatea de
evaluare
Localizare
proiect
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Perioada

Intensitate
maxima

Nivel maxim al ajutorului de stat
de care poate beneficia o
intreprindere ‐ mil. euro ‐

2014‐2020

50%

37,5

2014‐2020
2014‐2017
2018‐2020

35%
15%
10%

26,25
11,25
7,5

Cererile de acord pentru finantare se pot inregistra incepand cu data de 14.11.2014.
Se pot emite acorduri pentru finantare in baza schemei pana la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea
legislatiei in domeniul ajutorului de stat.
Inregistrarea cererilor de acord pentru finantare se suspenda la data la care se constata ca finantarea solicitata
prin cererile de acord pentru finantare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, in conformitate cu
prevederile legilor bugetare anuale.
Teritoriul Romaniei

