MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
aprobată prin H.G. Nr. 807/2014
pentru instituirea unor scheme de ajutor de
stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie
implementată de
Ministerul Finanțelor Publice
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Politica Ministerului Finanțelor Publice
în domeniul ajutorului de stat
Susţinerea proiectelor de investiţii de mare anvergură, cu
efecte importante în economie, orientate spre domenii care
pot fi sursa unui transfer de tehnologie semnificativ;
Favorizarea extinderii şi diversificării activităţilor economice
în regiunile mai puţin dezvoltate;
Stimularea investiţiilor în tehnologii avansate și realizarea
de produse inovative care conduc implicit la crearea de
locuri de muncă înalt calificate;
Obţinerea unui efect multiplicator în economie, prin
antrenarea unor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor
locali de produse şi servicii.
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Obiectivul schemei de ajutor de stat 2014 - 2020
Dezvoltarea regională
H.G. 807/2014

impact major în economie

Realizarea de investiţii în
active fixe de înaltă tehnologie
pentru obţinerea de produse
cu valoare adăugată mare

EFECTE
- stimularea creșterii economice
- reducerea decalajelor economice dintre regiuni
- realizarea de produse inovative
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Rezultatele implementării
schemei de ajutor de stat
2014-2017
Acorduri pentru finanțare emise – 11
Valoarea proiectelor de investiții – 2.540,15 mil. lei
Valoarea cheltuielilor eligibile – 1.910,37 mil. lei
Valoare ajutor de stat aprobat – 785,89 mil. lei
• din care plătit – 272,51 mil. lei
Locuri de muncă asumate – 4.232
• din care deja create – 2.494
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Criterii de eligibilitate și condiții obligatorii,
conform Regulamentului CE nr. 651/2014 cu
modificarile și completările ulterioare
 Realizează o investiţie iniţială în România, respectiv:
• investiţie iniţială: înființarea unei unități noi, extinderea capacității unității,
diversificarea producției sau schimbarea fundamentală în procesul general de
producție – pentru majoritatea regiunilor de dezvoltare
• investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice: înființarea unei
unități noi sau diversificarea activității – pentru Regiunea București - Ilfov

 Domeniu de aplicare
• Sunt eligibile toate sectoarele de activitate, mai puţin cele excluse de
Regulamentul CE nr. 651/2014
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Criterii de eligibilitate și condiții obligatorii,
conform Regulamentului CE nr. 651/2014 cu
modificarile și completările ulterioare
 Nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18)
din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una din
următoarele situații:
 în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza
pierderilor acumulate;
 raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
 capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub
valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).
 Ajutorul de stat să aibă un efect stimulativ.
 investiţia nu ar fi profitabilă în regiunea respectivă în absența ajutorului sau
 investiţia nu ar fi realizată în regiunea respectivă în absența ajutorului
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Criterii de eligibilitate și condiții obligatorii,
conform Regulamentului CE nr. 651/2014 cu
modificarile și completările ulterioare

 Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară,
dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii
 Nu fac obiectul unor 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
 Nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani
anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu
au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea,
în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale
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Criterii de eligibilitate și condiții obligatorii,
conform Regulamentului CE nr. 651/2014 cu
modificarile și completările ulterioare
 Intensitatea/nivelul maxim al ajutorului de stat acordat în baza schemei

de ajutor de stat:
Regiunea

Intensitatea / nivelul MAXIM al ajutorului de stat
2018 – 2020

Municipiul Bucureşti

10% raportat la cheltuiala eligibilă
(max. 7,5 milioane euro)

Regiunea Vest și
Regiunea Ilfov

35% raportat la cheltuiala eligibilă
(max. 26,25 milioane euro)

Restul teritoriului
naţional

50% raportat la cheltuiala eligibilă
(max. 37,5 milioane euro)
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Intensitatea maxim admisibilă,
conform Regulamentului CE nr. 651/2014 cu
modificarile și completările ulterioare

50%

50%

50%
35%
50%
50%

50%
Ilfov – 35%
București – 10%
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Alte criterii de eligibilitate și condiții
pentru întreprinderi și pentru investiții
Pentru întreprinderile în activitate

Pentru întreprinderile nou-înființate

 Sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990
 Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale
în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii
 Valoarea minimă a investiției – 13,5 mil. lei (aproximativ 3 mil. euro);
 să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea proiectului de investiții;
 să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul general
consolidat;
 să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe
şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii;
 Rentabilitate cifrei de afaceri > 0

 Capital subscris și vărsat ≥ 100.000 lei

 Capitalurile proprii > 0

 Nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut
în ultimii 2 ani o altă întreprindere care desfăşoară
sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită
finanţare
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Modificări propuse de M.F.P.
1. Bugetul anual al schemei
VARIANTA ACTUALĂ

VARIANTA PROPUSĂ
Bugetul mediu anual al schemei este de
638 milioane lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 145 milioane euro.

Bugetul anual maxim al schemei este
de 638 milioane lei, respectiv
echivalentul a aproximativ 145 milioane
euro.

(Permite o utilizare a resurselor care nu au
fost utilizate în anii anteriori. De ex. în anul
curent pot fi contractate în limita creditelor
de angajament și bugetare aprobate sume
de aproximativ 1,8 mld. lei)
Majorarea bugetului mediu anual este
posibilă cu notificarea prealabilă a Comisiei
Europene
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Modificări propuse de M.F.P.
2. Procedura de acordare a ajutorului de stat
VARIANTA ACTUALĂ

VARIANTA PROPUSĂ

Depunerea cererilor de acord pentru
finanțare se realizează în sesiuni de 30 de
zile lucrătoare

Depunerea cererilor de acord pentru
finanțare se realizează continuu în limita
bugetului alocat schemei pentru anul în curs

Selecția beneficiarilor se realizează în
limita creditelor de angajament aprobate
pe baza unui punctaj calculat conform
criteriilor din anexa nr. 3^1 din H.G.

Se renunță la selecția pe bază de punctaj.
Selecția se face pentru cererile care
îndeplinesc criteriile și condițiile de
eligibilitate, de ex. valoarea minimă a
investiției 3 mil. euro
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Modificări propuse de M.F.P.
3. Planul de investiții
VARIANTA ACTUALĂ

VARIANTA PROPUSĂ

Document distinct care cuprinde în detaliu Planul de investiții va fi inclus în Planul de afaceri
și va fi structurat pe 3 mari categorii de active:
toate activele corporale și necorporale care
alcătuiesc proiectul de investiții,
- construcții
- mașini, utilaje, echipamente, linii tehnologice
- active necorporale,
conform model
conform model
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Modificări propuse de M.F.P.
3. Planul de investiții
VARIANTA ACTUALĂ

VARIANTA PROPUSĂ

Costuri eligibile

Cod
unic

Categoria de cost

1

2

Cant.

Val.
totală

Anul 1

Anul 2

Anul n

Cant.

Preţ
unitar

Val.
totală

3

4

5=3x4

6

7

8

9

10

11 = 9 x
10

Costuri pentru realizarea de investiții în active corporale
Realizare construcții
Obiectiv 1
Obiectiv ...
Subtotal construcții
Închiriere construcții
Chirie obiectiv 1
Chirie obiectiv ...
Subtotal chirii
Instalații tehnice, mașini și
echipamente
Echipament 1
Echipament ...
Subtotal echipamente
Costuri pentru realizarea de investiții în active necorporale
Activ necorporal 1
Activ necorporal ...
Subtotal active necorporale
Costuri pentru realizarea de investiții în alte active/costuri
Alte active/costuri 1
Alte active/costuri ...
Subtotal alte active

Total general

Costuri neeligibile

Preţ
unitar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod unic

Categoria de cost

1

2

Realizare construcții
0

0

0

0

Costuri
neeligibile

Costuri eligibile

0

Închiriere construcții
0

0

0

0

0

Instalații tehnice, mașini și
echipamente

0

0

0

0

0

0

Investiții în active necorporale
Investiții în alte active/costuri

Total general

Valoare
totală

Anul
1

Anul
2

Anul
n

Valoare totală

3

4

5

6

7
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Modificări propuse de M.F.P.
4. Modificări de ordin tehnic ale planului de investiții
VARIANTA ACTUALĂ

VARIANTA PROPUSĂ

În cazul în care planul de investiții înregistrează
modificări de ordin tehnic (înlocuirea unei linii
tehnologice cu alta mai performantă, renunțarea la
achiziția unui echipament etc.) operatorul economic
este obligat să solicite M.F.P. aprobarea acestei
modificări anexând o fundamentare.

Se renunță la această obligație, permițând o mai mare
flexibilitate în implementarea planului de investiții. Se
elimină asfel o acțiune birocratică a M.F.P.

5. Modificarea valorii minime a investiției
VARIANTA ACTUALĂ

VARIANTA PROPUSĂ

10 milioane euro

3 milioane euro
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Modificări propuse de M.F.P.
6. Demararea proiectului de investiții
VARIANTA ACTUALĂ

Operatorul economic nu poate demara
proiectul de investiții decât după
obținerea acordului pentru finanțare.

VARIANTA PROPUSĂ
Operatorul economic poate demara
proiectul de investiții după depunerea
cererii de acord pentru finanțare.
Astfel, operatorul economic poate demara
proiectul de investiții la o dată certă,
conform planului său de afaceri.
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Modificări propuse de M.F.P.
7. Modificarea criteriilor de eligibilitate îndeplinite de
întreprinderi
VARIANTA ACTUALĂ

VARIANTA PROPUSĂ

La depunerea cererii de acord pentru
finanțare întreprinderea trebuie să facă
dovada că nu înregistrează debite
restante la bugetul general consolidat al
statului

Se renunță la această obligație la
momentul depunerii cererii de acord pentru
finanțare.
Această condiție trebuie îndeplinită la
depunerea cererii de plată a ajutorului de
stat
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VĂ MULȚUMESC!

