
Anexa nr. 1  

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA SECTORULUI 
CULTURAL 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1 Se instituie Schema de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural, 
denumită în continuare Schema. 

(2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul acestei Scheme se va face cu respectarea 
criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat 
prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 și prin Regulamentul (UE) 2020/972 al 
Comisiei, denumit în continuare Regulamentul de exceptare în bloc. 

(3) Prezenta Schemă este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la 
articolul 108 alineatul (3) către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratat. 

(4) Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, este furnizorul şi 
administratorul Schemei. 

 

II. OBIECTIVUL SCHEMEI 

Art. 2 Obiectivul prezentei Scheme este susținerea sectorului cultural afectat de 
răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale. 

 

III. BAZA LEGALĂ 

Art. 3 Prezenta Schemă de ajutor de stat se aplică cu luarea în considerare și 
respectarea dispozițiilor următoarelor reglementări: 

a)   Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea 
articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 și 
prin Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei. 

b)  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind 
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. 

 

IV. DOMENIUL DE APLICARE 

Art. 4  (1) Prezenta Schemă se aplică pe teritoriul României persoanelor juridice 
legal constituite în România, care fac parte din categoriile de Beneficiari eligibili, 
astfel cum sunt definiți la art. 9.  

(2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei Scheme se va face numai cu 
respectarea criteriilor privind categoriile de ajutor exceptate, respectiv ajutor pentru 
cultură şi conservarea patrimoniului, prevăzut la art. 53 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare. 



(3) Prin prezenta Schemă nu se acordă ajutoare: 

a) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat prin care 
un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia schemelor 
de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale; 

b) întreprinderilor aflate în dificultate; 

c) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul central în statul 
membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu 
toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care 
acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;  

d) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel 
naţional sau servicii naţionale sau care limitează posibilitatea ca beneficiarii să 
exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi 
inovare. 

Art. 5 (1) Prezenta Schemă de ajutor de stat se aplică numai ajutoarelor care au 
efect stimulativ. 

(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă beneficiarul depune 
furnizorului o cerere de finanțare, conform modelului prevăzut în Ghidul 
solicitantului, aprobat prin Ordin de ministru, înainte de demararea proiectului. 

 

V. DEFINIŢII 

Art. 6 În sensul prezentei Scheme, următorii termeni se definesc astfel: 

a) activitate economică – furnizarea de bunuri, lucrări și servicii pe o piață; 
b) ajutor de stat – orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile 

prevăzute la articolul 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene; 

c) ajutor utilizat abuziv – ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea 
condiţiilor de acordare detaliate în prezenta Schemă; 

d) apel de proiecte – modalitate competitivă de depunere, evaluare și selecție a 
unor proiecte ce se înscriu în obiectivele prezentei Scheme și care respectă 
prevederile acesteia; 

e) avans – prima tranşă de plată acordată beneficiarului de către 
furnizor/administrator, în limita stabilită în contractul de finanțare, stabilită în 
cadrul prezentei Scheme; 

f) avantaj – orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut obține 
în condiții normale de piață, și anume în absența intervenției statului. Ori de 
câte ori situația financiară a unei întreprinderi este îmbunătățită ca rezultat al 
intervenției statului în condiții care diferă de condițiile normale de piață, există 
un avantaj; 

g) beneficiar de ajutor de stat – beneficiar eligibil din România, întreprindere, 
care beneficiază de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Schemei de 
ajutor de stat; 

h) cheltuieli eligibile – costurile de exploatare prevăzute la art. 53 din 
Regulamentul de exceptare în bloc, detaliate în cadrul prezentei Scheme; 

i) cofinanțare/contribuție proprie – totalul sumelor asigurate de către 
beneficiarii de ajutor de stat pentru implementarea proiectelor, reprezentând 
sume aferente cheltuielilor eligibile, conform contractului de finanțare; 

j) conflict de interese – situația în care o persoană implicată în procesul de 
selecție deține interese directe sau indirecte care sunt sau par a fi 



incompatibile cu exercitarea imparțială și/sau obiectivă a funcțiilor legate de 
procesul de selecție. Aceste interese pot fi legate de interese economice, 
afinități politice sau naționale, legături de familie sau personale, alte interese 
comune cu cele ale solicitantului sau ale partenerului său, sau orice alte 
interese care pot influența activitatea imparțială și obiectivă a persoanei 
implicate în selecția proiectelor. De asemenea, vor fi avute în vedere și 
prevederile privind conflictul de interese din legislația națională incidentă; 

k) contract de finanțare – contractul încheiat între furnizor/administrator și 
beneficiar (beneficiar de ajutor de stat), care reglementează drepturile și 
obligațiile aferente implementării unui proiect și prin intermediul căruia este 
acordat ajutorul de stat sub formă de sprijin financiar nerambursabil; 

l) data acordării ajutorului de stat – data la care dreptul legal de a primi 
ajutorul este conferit beneficiarului, în speță, data semnării contractului de 
finanțare între beneficiar și furnizor/administrator; 

m) domenii culturale – artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale 
(pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu cultural, muzee, cultură scrisă, 
educație culturală. Nu sunt eligibile moda, design, jocuri video, editare fie in 
format tiparit fie in format electronic a ziarelor și revistelor; 

n) dosar de finanțare – totalitatea documentelor aferente unui proiect depus în 
cadrul unui apel de proiecte, conținând cererea de finanțare, documentele 
obligatorii și alte documente suport; 

o) eveniment cultural –  ansamblu de activități din domeniile culturale, cu 
caracter și conținut cultural, desfășurat într-un spațiu și într-un interval de 
timp determinate, în cadrul căruia se realizează sau se prezintă creații 
artistice, bunuri culturale și/sau se prestează servicii culturale educaționale și 
recreative. Nu intră în această categorie: celebrări private sau cu circuit 
închis, manifestări sportive, publicitare, religioase sau gastronomice, bâlciuri 
sau evenimente similare; 

p) festival cultural – serie tematică de evenimente culturale și activități conexe, 
desfășurată într-un spațiu și într-un interval de timp determinate, cu caracter 
periodic sau ocazional, destinată prezentării publice; 

q) furnizor/administrator de ajutor de stat – Ministerul Culturii prin Unitatea de 
Management a Proiectului; 

r) întreprindere – orice entitate care desfășoară o activitate economică, 
indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată; 

s) întreprindere în dificultate – întreprindere care se află în cel puțin una din 
situațiile următoare: 

i. În cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care 
există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru 
ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa 
vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare 
de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar 
financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul 
său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. 
Această situație survine atunci când deducerea pierderilor 
acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate 
în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) 
conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din 
capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu 
răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți 
menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, respectiv societate 
pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită 



pe acțiuni, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital 
suplimentar. 

ii. În cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au 
răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM 
care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru 
ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa 
vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare 
de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar 
financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul 
propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din 
cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o 
societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 
nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele 
tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE, 
respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă. 

iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de 
insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern 
pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la 
cererea creditorilor săi. 

iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a 
rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit 
ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de 
restructurare. 

v. În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, inclusiv în cazul 
organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și unităților 
administrativ-teritoriale care desfășoară activitate economică, 
reflectată separat în conturi contabile distincte, atunci când, în 
ultimii 2 ani, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este 
mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată 
pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. 

t) monitorizare – urmărirea implementării proiectelor pentru a se asigura că 
procedurile stabilite sunt respectate, pentru a verifica progresul înregistrat în 
vederea obținerii rezultatelor și realizărilor stabilite și a identifica la timp 
eventualele probleme, în vederea adoptării de măsuri corective; 

u) proiect – o serie de lucrări indivizibile din punct de vedere economic care 
îndeplinesc o funcție tehnică precisă și cu obiective clar stabilite; 

v) grant – sprijin financiar nerambursabil acordat în baza contractului de 
finanțare în vederea implementării proiectului, constituit din suma finanțată 
din bugetul Schemei. 

 

V. FORMA AJUTORULUI 

Art. 7 Ajutorul de stat se acordă după cum urmează: 

1.Măsura A: Granturi pentru proiecte de organizare festivaluri cu public în domeniile 
culturale 

2.Măsura B: Granturi pentru proiecte de organizare evenimente  cu public în 
domeniile culturale 

3.Măsura C: Granturi pentru proiecte ale librăriilor  

4.Măsura D: Granturi pentru proiecte ale editurilor 

 



VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI BENEFICIARI 

Art. 8 În accepțiunea prezentei Scheme, toți beneficiarii eligibili sunt considerați 
întreprinderi. 

Art. 9 (1) Categoriile de beneficiari eligibili în cadrul prezentei Scheme sunt: 

1. organizație neguvernamentală, în sensul definiției de la art. 6 din prezenta 
Schemă, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații 
și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul 
dintre domeniile culturale.Scopul/obiectivul/activitatea trebuie să fie înscris în 
documentele statutare ale organizației neguvernamentale și înregistrate în 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la data depunerii solicitării de ajutor de stat.  

2. societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu activitate într-unul dintre domeniile de 
activitate – clasa CAEN din Anexa nr. 4 la prezenta Schemă. Domeniu de 
activitatea trebuie să fie înscris în obiectul de activitate al societății și autorizat la 
data depunerii proiectului, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau 
secundară a întreprinderii. Solicitantul va completa Anexa nr. 1 la prezenta 
Schemă - „Declaraţia privind tipul și categoria întreprinderii”. 

(2) Beneficiarii eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

a) au calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv au 
personalitate juridică. 

b) au fost înființați și au desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural într-
unul din domeniile culturale  înainte de 01.01.2020 conform raportului de 
activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului. 

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la finalizarea 
proiectului. 

d) nu se află în una din următoarele situații: 

1. beneficiarul este în faliment, în insolvență sau în lichidare, activitățile sale sunt 
sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc 
sau alt acord încheiat cu creditorii, și-a suspendat activitatea, face obiectul unor 
proceduri legate de aceste aspecte și se află în orice altă situație similară care ar 
decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau 
reglementările europene și naționale; 

2. beneficiarul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri 
judecătorești rămase definitive, pentru fraudă, corupție, participare la o 
organizație criminală, spălare de bani sau finanțarea terorismului, infracțiuni 
aferente terorismului sau infracțiuni legate de activități teroriste, exploatarea prin 
muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate 
ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale 
donatorilor publici internaționali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare 
la obținerea și utilizarea fondurilor nerambursabile (europene și/sau provenind de 
la donatori publici internaționali) și a fondurilor publice naționale aferente 
acestora; 

3. beneficiarul sau reprezentantul legal au fost condamnați printr-o hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune legată de conduita lor 
profesională; 



4. beneficiarul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri 
judecătorești sau decizii administrative rămase definitive, cu privire la o abatere 
profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele 
etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovați de 
orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când 
această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă; 

5. beneficiarul sau reprezentantul legal au furnizat informații false 
furnizorului/administratorului Schemei, nu furnizează sau nu sunt în măsură să 
prezinte informațiile/documentele justificative solicitate în vederea selecției 
proiectului pentru finanțare; 

6. beneficiarul sau reprezentantul legal se află în orice situație de conflict de 
interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ europene în vigoare, 
care ar putea apărea în legătură cu apelul de proiecte; 

7. beneficiarul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere 
furnizorul/administratorul Schemei despre orice situație care ar constitui un 
conflict de interese ori ar putea da naștere unui conflict de interese; 

8. beneficiarul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/ 
de stat în cazul căreia creanța nu a fost integral recuperată; 

9. beneficiarul este întreprindere în dificultate. Solicitantul va completa Anexa nr. 
2 la prezenta Schemă - „Declaraţia pe propria răspundere cu privire la 
neîncadrarea în întreprindere  în dificultate” ; 

10. nu este partid politic, instituție religioasă sau cult religios recunoscut de stat, 
după caz, indiferent de forma de organizare; 

11. respectă legislația națională și europeană în vigoare cu privire la acordarea 
ajutorului de stat/de minimis, inclusiv în ceea ce privește cumulul, așa cum acesta 
este definit în prezenta schemă; 

12. beneficiarul este direct responsabil pentru inițierea, pregătirea, 
implementarea și sustenabilitatea proiectului; 

13. beneficiarul dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării ce 
îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul; 

14. beneficiarul își asumă obligația de a informa imediat furnizorul în situația în 
care proiectul/activități din proiect este/sunt aprobat(e) la finanțare din alte fonduri 
publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia. 

e) Pentru măsura A beneficiarul a organizat un festival cultural cu public în 
Romania, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: 

1. festivalul a fost organizat de ce puțin 2 ori în ultimii 3 ani  

2. festivalul are o durată de cel puțin două zile 

3. ultima ediție cu public a festivalului a fost organizată în 2019 

4. ediția 2020 a festivalului a fost anunțată și pusă în vânzare înainte de 15 
martie 2020 

5. festivalul a fost reprogramat pentru 2021 (sau 2022 – în funcție de situația 
epidemiologică) 

6. beneficiarul deține marca înregistrată a festivalului la OSIM 

7. festivalul are bilete vândute la ediția din 2019 



f)  Pentru măsura B beneficiarul a organizat evenimente culturale cu public în 
Romania cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: 

1. ultimul eveniment cultural cu public a avut loc înainte de 15.03.2020  

2. evenimentele organizate în anul 2019 pentru care s-au vândut bilete în 
Romania în valoare de peste 122.500 lei 

g) Pentru măsura C beneficiarul îndeplinește următoarelor condiții cumulative: 

1. în 2019, veniturile din vânzarea de cărți în Romania reprezintă min 30% din 
total venituri 

2. minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin librării operate în 
spații fizice accesibile publicului larg 

3. a înregistrat o scadere a veniturilor în perioada martie-decembrie 2020 de 
minim 25% față de aceeași perioada din 2019 

4. are un min de 2.000 de titluri expuse la vânzare și o varietate în domenii si 
edituri 

h) Pentru măsura D beneficiarul îndeplinește următoarelor condiții cumulative: 

1. are minimum 10 titluri expuse la vânzare și cel puțin un contract de distribuire 
carte cu o librărie;  

2. minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin spații fizice accesibile 
publicului larg;  

3. în 2019, veniturile din vânzarea de cărți în Romania (altele decât cele către 
librării) reprezintă min 30% din total venituri;  

4. în 2019 a avut contracte și vânzări cu minim două lanțuri de librării;  

5. în 2019 a participat la cel puțin un târg de carte. 

i) Beneficiarul nu a primit în cursul anului 2019 finanțare publică nerambursabilă mai 
mult de 70% din venituri.  

j) Beneficiarul nu primește ajutor de minimis în cadrul Schemei de ajutor de minimis 
pentru susținerea sectorului cultural. 

k) Beneficiarul nu va primi sprijin financiar nerambursabil dacă în dosarul de 
finanţare prezintă informaţii care nu corespund cu documentele suport depuse. 

l) Beneficiarul de ajutor de stat care desfășoară activități economice și 
neeconomice, are obligația de a evidenția distinct aceste tipuri de activități în 
contabilitate. 

Art. 10 Activități eligibile 

(1) Pentru a primi finanțare în cadrul Măsurii A aferente prezentei Scheme, 
Beneficiarul trebuie să depună un proiect pentru organizarea în România a 
festivalului cultural cu public amânat din anul 2020.  

(2) Pentru a primi finanțare în cadrul Măsurii B aferente prezentei Scheme, 
Beneficiarul trebuie să depună un proiect pentru organizarea în România de 
evenimente culturale cu public.  

(3) Pentru a primi finanțare în cadrul Măsurii C aferente prezentei Scheme, 
Beneficiarul trebuie să depună un proiect de promovare în România a lecturii printr-
un concept integrat de comunicare scriitor-cititor.  



(4) Pentru a primi finanțare în cadrul Măsurii D aferente prezentei Scheme, 
Beneficiarul trebuie să depună un proiect pentru editare de carte și publicarea de 
noi autori români.  

(5) Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă la atingerea valorilor țintă 
minime: 

a) Măsura A: cel puțin 1 festival cultural cu public organizat în România; 

b) Măsura B: cel puțin 1 eveniment cultural cu public organizat în România; 

c) Măsura C: cel puțin 1 eveniment de promovare a lecturii printr-un concept 
integrat de comunicare scriitor-cititor organizat în România; 

d) Măsura D: cel puțin 1 cartea a unui nou autor român publicată în România. 

(8) Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfăşoare în România.  

(9) În contextul prezentei Scheme, furnizorul se va asigura că doar Beneficiarul din 
România este beneficiar al avantajului din perspectiva reglementărilor incidente 
ajutorului de stat. 

(10) În cadrul prezentei Scheme, nu sunt eligibile proiectele/activitățile care: 

a) sunt desfășurate în domeniul audiovizualului – inclusiv televiziunea, jocurile 
video și multimedia – modei, designului și publicării de ziare și reviste, fie în format 
tipărit, fie în format electronic; 

b) vizează/conțin activităţi de refinanţare (de ex. utilizarea sprijinului financiar 
nerambursabil pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau împrumuturi altor 
organizaţii sau persoanelor fizice/juridice); 

c) fac obiectul unei duble finanțări; 

d) nu respectă valorile țintă minime. 

(11) Un beneficiar poate depune un singur proiect/Măsură. 

VII. VALOAREA AJUTORULUI DE STAT 

Art. 11  Ajutorul de stat se acordă după cum urmează: 

(1) În cadrul Măsurii A: granturi pentru proiecte de organizare festivaluri culturale cu 
public valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 
25% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 
2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.  

(2) În cadrul Măsurii B: granturi pentru proiecte de organizare evenimente culturale 
cu public valoarea maximă a ajutorului este: 

a) Categoria B.1: Între 1 - 10 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă 
a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 5% din valoarea brută a 
biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără 
a depăși 800.000 Euro.  

b) Categoria B.2: Între 11 - 50 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă 
a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 10% din valoarea brută a 
biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără 
a depăși 800.000 Euro.  

c) Categoria B.3: Peste 50 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a 
ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 15% din valoarea brută a 
biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără 
a depăși 800.000 Euro.  



(3) În cadrul Măsurii  C: granturi pentru proiecte ale librăriilor valoarea maximă a 
ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 25% din valoarea brută a 
vânzărilor de carte din 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.  

(4) În cadrul Măsurii D: granturi pentru proiecte ale editurilor valoarea maximă a 
ajutorului este echivalentul în lei a 15% din valoarea brută a vânzărilor fizice directe 
de carte din 2019 în Romania dar fără a depăși 800.000 Euro. (vânzări fizice directe 
exclud vânzările online și vânzările către librării). 

 

VIII. CONDIŢII GENERALE DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT 

Art. 12 Ajutorul de stat pentru Măsurile A,B,C,D se va acorda sub forma de: 

a)  avans de maximum 70% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil la 
semnarea contractului de finanțare; 

b)  diferența până la 100% după aprobarea raportului final însoțit de documente 
justificative. 

Art. 13 Valoarea brută totală a ajutoarelor de stat acordate unei întreprinderi nu 
poate depăşi, la data semnării contractului de finanțare, echivalentul în lei a 800.000 
Euro, calculat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare. 

Art.14 (1) Intensitatea ajutorului de stat este de până la 80% din totalul costurilor 
eligibile ale proiectului, fără a depăși însă valoarea menționată la art.13. 

(2) Verificarea tuturor criteriilor de ajutor de stat prevăzute în prezenta Schemă, 
inclusiv a criteriilor privind firma în dificultate și a condițiilor de cumul, se efectuează 
de furnizor/administrator înainte de semnarea contractului de finanțare. Dacă la 
momentul introducerii contractului de finanțare în sistemul RegAS, se constată de 
către furnizorul/administratorul ajutorului de stat că nu sunt îndeplinite de beneficiar 
condițiile de cumul, contractul este desființat de plin drept. 

Art. 15 Cofinanțarea va fi asigurată sub formă de numerar.  

 

IX. REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT 

Art. 16 (1) Pentru a stabili dacă pragurile de notificare stabilite în cadrul 
Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, cu modificările și completările 
ulterioare, şi intensităţile maxime ale ajutoarelor prevăzute la capitolul III din 
regulamentul menţionat sunt respectate, trebuie luată în considerare valoarea totală 
a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de 
ajutor. 

(2) În cazul în care finanţarea din partea Uniunii Europene gestionată la nivel central 
de către instituţii, agenţii, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii 
Europene, care nu este direct sau indirect sub controlul statului membru, este 
combinată cu ajutor de stat, numai acesta din urmă este analizat pentru a se stabili 
dacă pragurile de notificare şi intensităţile maxime ale ajutorului sau valorile maxime 
ale ajutorului sunt respectate, cu condiţia ca valoarea totală a finanţării publice 
acordate în legătură cu aceleaşi costuri eligibile să nu depăşească rata de finanţare 
cea mai favorabilă prevăzută în normele aplicabile ale dreptului Uniunii Europene. 

(3) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate pot fi cumulate cu: 

a)    orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile 
identificabile diferite; 



b)    orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun 
parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat 
depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat 
cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei. 

(4) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei Scheme nu se cumulează cu 
niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel 
de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului/prag al ajutorului care le depăşeşte 
pe cele prevăzute în prezenta Schemă. 

(5) Sprijinul financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei Scheme nu este 
transmisibil. 

(6) Declaraţia  privind cumulul ajutoarelor de stat/ de minimis – Anexa nr. 3 la 
prezenta Schemă - va fi completată de fiecare beneficiar. 

 

X. DURATA SCHEMEI 

Art. 17 (1) Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de 
stat, este de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, până la data de 31 
decembrie 2023. 

(2) Perioada în care se vor efectua plățile ajutorului de stat este  ianuarie 2021 – 31 
decembrie 2024. 

  

XI. BUGETUL SCHEMEI 

Art. 18 Finanțarea în cadrul prezentei Scheme se efectuează din fonduri de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. 

Art. 19 (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul 
prezentei Scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 30.000.000 
Euro, respectiv valoarea estimată de 145.050.000 lei, la cursul mediu anual 
InforEuro din anul 2020 de 4,835 lei/euro, repartizată astfel:  

1. Măsura A: 6.500.000 euro; 

2. Măsura B: 5.500.000 euro; 

3. Măsura C: 12.000.000 euro 

4. Măsura D: 6.000.000 euro. 

(2) Sumele aferente bugetelor fiecărei măsuri, pot fi realocate între măsuri, în limita 
bugetului total aprobat, prin ordin al ministrului culturii. 

Art. 20 Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de maximum 700. 

  

XII. VALOARE SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL 

Art. 21 Valoarea sprijinului financiar nerambursabil se va stabili pe baza bugetului 
proiectului, întocmit în lei. Pentru a se încadra în valoarea sprijinului financiar 
nerambursabil, solicitantul va lua în considerare cursul InforEuro din luna lansării 
apelului de proiecte. 

  

 



XIII. DURATA PROIECTELOR 

Art. 22 Proiectele vor putea fi implementate în cursul anului 2021, respectiv 2022, 
cu începere de la data semnării contractului de finanțare. Proiectul poate fi prelungit, 
dar nu poate fi finalizat mai târziu de 31.12.2023. 

  

XIV. EFECTE 

Art. 23 (1) Prin prezenta schemă se urmărește sprijinirea sectorului cultural în 
vederea relansării activității culturale. Activitățile culturale sprijinite urmăresc 
revigorarea spațiului cultural grav afectat de criza pandemică și păstrarea ocupării 
forței de muncă din domeniile culturale.  

(2) Prin intermediul schemei vor fi sprijinite aprox. 700 de entități private din 
domeniile culturale. 

 

XV. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI 

Art. 24 (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei Scheme, solicitanții trebuie 
să înainteze un dosar de finanţare către furnizorul de ajutor de stat, conținând 
cererea de finanțare și alte documente detaliate în Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
Ordin al Ministrului Culturii. 

(2) Dosarele de finanțare se depun în cadrul apelului de proiecte, ce va fi anunțat pe 
pagina de internet a Ministerului Culturii și a Unității de Management a Proiectului 
din cadrul Ministerului Culturii. 

(3) Toate dosarele de finanțare care îndeplinesc integral regulile de eligibilitate din 
prezenta schema vor fi finanțate, în limita bugetului alocat.  

(4) Implementarea proiectului va începe la data menționată în contractul de 
finanțare. 

(5) Verificarea implementării proiectelor finanțate în cadrul Măsurilor A, B, C, D se 
face conform unei Proceduri de verificare a implementării proiectelor, aprobată prin 
Ordin al Ministrului Culturii.   

(6) Constatarea, în orice etapă anterioară semnării contractului de finanțare, a 
neîndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate și a condițiilor de acordare a ajutorului 
de stat impuse prin prezenta Schemă, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind 
cumulul și întreprinderea în dificultate, conduce la respingerea proiectului. 

 
XVI. CHELTUIELI ELIGIBILE 

Art. 25 

(1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor sunt cele efectuate în mod real în cadrul 
proiectului, care îndeplinesc condițiile din Ghidul solicitantului și următoarele criterii: 

a) au fost efectuate între data inițială și data finală de eligibilitate a proiectului, 
conform contractului de finanțare; 

b) au legătură cu obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzute în bugetul 
detaliat al proiectului; 

c) sunt proporționale și necesare pentru implementarea proiectului; 

d) sunt utilizate în unicul scop al atingerii obiectivelor și al realizării rezultatelor 
așteptate ale proiectului, conform principiilor de economie, eficiență și eficacitate; 



e) sunt identificabile și verificabile, în special prin faptul că sunt incluse în 
înregistrările contabile ale promotorului de proiect și/sau ale partenerului de proiect 
și sunt stabilite conform standardelor contabile aplicabile în țara în care este stabilit 
promotorul de proiect și/sau partenerul de proiect și conform principiilor de 
contabilitate general acceptate; 

f)  respectă cerințele legislației fiscale și sociale în vigoare. 

(2) Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când costul a fost facturat, 
plătit și obiectul acestora a fost livrat (în cazul bunurilor) sau executat (în cazul 
serviciilor). În mod excepțional, cheltuielile pentru care a fost emisă o factură în 
ultima lună de eligibilitate sunt, de asemenea, considerate ca fiind efectuate în 
perioada de eligibilitate, dacă acestea sunt plătite în termen de 30 de zile de la data 
finală a eligibilității. 

(3) Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei Scheme sunt acele cheltuieli de 
exploatare, efectuate în mod real în cadrul proiectului, prevăzute de Regulamentul 
CE nr. 651/2014 cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în 
una dintre următoarele categorii: 

a) Pentru Măsura A și B: costurile de exploatare direct legate de organizarea  
festivalului/evenimentului cultural, cum ar fi:  

1. cheltuieli cu închirierea de spații (cu excepția celor deținute de Stat); 

2. cheltuieli cu închiriere scenotehnică (scene, sunet, lumini, LED screens, 
proiectoare, generatoare etc.); 

3. cheltuieli cu închiriere logistică (corturi, garduri, toalete, amenajări interioare - 
backstage, închiriere mobilier, structuri ușoare temporare - e.g. layher, 
portafloor, generatoare) ; 

4. cheltuieli cu onorariile artiști care au avut cel puțin 1 reprezentație artistică în 
România în cursul anul 2019; 

5. cheltuieli de promovare, producție publicitară și difuzare a activităților culturale 
din proiect; 

6. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de 
dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2; 

7. cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale din proiect, de 
exemplu foto-video (fotografi, cameramani, editori etc), creație (grafică, video 
etc), digital (app, web, store). 

b) Pentru Măsura C: costurile de exploatare direct legate de proiectul cultural, cum 
ar fi:  

1. cheltuieli cu achiziția stocurilor de carte – minimum 50% din buget va fi alocat 
pentru achiziția de carte, din care 20% să provină de la edituri mici și minim 20% 
să fie cărți ale unor autori români; 

2. cheltuieli legate de logistică (transport, depozitare); 

3. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de 
dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2; 

4. cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale; 

5. cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale din proiect. 



c) Pentru Măsura D: costurile de exploatare direct legate de proiectul cultural, cum 
ar fi: 

1. cheltuieli pentru producția de carte - minimum 50% din buget va fi alocat 
pentru producția de carte și min 10% din buget va fi pentru publicarea de noi 
autori români; 

2. cheltuieli cu cesiunea drepturilor de autor;  

3. costuri de logistică (transport, depozit); 

4. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de 
dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2; 

5. cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale; 

6. cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale din proiect. 

(4) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.  

(5) Costurile vor fi estimate realist. Acestea trebuie să fie rezonabile şi conforme cu 
preţurile practicate pe piaţă. Pentru toate tipurile de costuri incluse în buget se va 
avea în vedere că fundamentarea cheltuielilor trebuie să aibă la bază documente 
justificative precum dovezi ale prospectării pieței, oferte, contracte similare sau orice 
alte documente considerate utile. Necesitatea cheltuielilor estimate trebuie 
justificată, raportat la activitățile ce urmează a fi derulate și complexitatea acestora. 

Art. 26 (1) Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile: 

a) orice cheltuieli efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare 
pentru activităţile prevăzute în proiect; 
b) costul de achiziție a bunurilor imobiliare și a terenului neconstruit; 
c) dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei și penalități de 
întârziere; 
d) cheltuieli legate de tranzacțiile financiare și de alte costuri pur financiare, cu 
excepția serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare; 
e) provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare; 
f)  pierderi din cursul de schimb valutar; 
g) TVA recuperabilă; 
h) costuri care sunt acoperite din alte surse publice/fonduri externe nerambursabile; 
i)  amenzi, penalități și cheltuieli de judecată; 
j)  cheltuieli excesive și imprudente. 
(2) Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarii sprijinului 
financiar nerambursabil. 

  

XVII. REGULI PRIVIND RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE 
STAT 

Art. 27 Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei 
Scheme se fac în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu prevederile 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în 
aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. 

Art. 28 Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor 
acordate în baza prezentei Scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima 
alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să 



conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor 
impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat. 

Art. 29 (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat 
acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul 
încălcării condiţiilor impuse prin prezenta Schemă. 

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în 
termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor 
de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat 
la nivel naţional. 

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către 
furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, 
după caz, să facă verificări la faţa locului. 

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de 
stat, acesta va transmite valori estimative. 

(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, 
rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. 

(6) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari 
ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul 
privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui 
Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul măsurii de ajutor de stat are 
obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România 
(RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în 
vigoare a acesteia. 

(7) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de stat şi rambursarea 
efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS 
în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv 
de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a 
rambursării efective a respectivelor ajutoare de către furnizorul prezentei scheme. 

(8) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta Schemă 
în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 77/2014. 

Art. 30 Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin 
intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în 
cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru 
evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat. 

Art. 31 (1) Modul de utilizare al sprijinului financiar nerambursabil sub prezenta 
Schemă este supus controlului furnizorului, precum și al autorităților publice cu 
atribuții de audit și control în domeniul fondurilor nerambursabile. 

(2) Beneficiarul sprijinului trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la 
care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la 
ajutorul de stat primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină 
informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin 
actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, 
cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea 
acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. 

(3) Beneficiarul sprijinului are obligaţia de a pune la dispoziţia promotorului/ 
furnizorului, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi 



informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare 
ce le revin ca responsabilitate. 

 

XVIII. RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT 

Art. 32 (1) Stoparea și recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către 
furnizorul Schemei de ajutor de stat, conform prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, 
cu modificările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările 
ulterioare și Normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de stat.  

(2) Ajutorul de stat se va recupera integral în cazul în care: 

a) sunt încălcate condițiile specifice legislației de ajutor de stat aplicabile prezentei 
scheme; 

b) ulterior încheierii contractului de finanțare, se constată neconcordanţe între starea 
de fapt şi cele declarate de către beneficiar în dosarul de finanţare, inclusiv, dar fără 
a se limita la, neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate a beneficiarului, partenerilor și 
proiectului/activităților; 

c) este încălcată interdicția privind cesiunea contractului de finanțare; 

d) în orice altă situație în care se impune această măsură. 

(3) Furnizorul poate decide recuperarea parțială a ajutorului de stat, în limita sumei 
utilizate abuziv, dacă în urma analizei efectuate, constată că au fost încălcate alte 
condiții decât cele prevăzute la alin.(2). În ambele cazuri, la suma respectivă se 
adaugă și dobânzile aferente, datorate de la data plății ajutorului până la data 
recuperării acestuia. 

(4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1589 al 
Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015. 

(5) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat 
utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului, respectiv data efectuării plății 
avansului și/sau a prefinanțărilor. 

(6) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plății avansului sau 
prefinanțărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracției de sumă/sumei 
totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul 
anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării. 

(7) Promotorul de proiect este singurul răspunzător în faţa furnizorului privind 
modalitatea de utilizare a sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul 
prezentei Scheme. În situația în care se impune recuperarea integrală/parțială a 
ajutorului de stat de la partenerul de proiect din România, beneficiar de ajutor de 
stat, furnizorul recuperează ajutorul de stat de la promotorul de proiect, în limita 
sumelor de recuperat, inclusiv dobânzile aferente, în condițiile stabilite prin normele 
de recuperare emise de furnizor, contractul de finanțare și acordul de parteneriat. 
Promotorul de proiect poate să recupereze suma respectivă, inclusiv dobânda 
aferentă, de la partenerul de proiect beneficiar de ajutor de stat. În acest sens, 
promotorul de proiect trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat 
a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare. 



(8) În cazul în care furnizorul constată, ca urmare a introducerii contractelor de 
finanțare semnate în sistemul RegAS, că nu este respectată condiția de cumul al 
ajutoarelor de stat/ de minimis, contractul este desființat de plin drept, beneficiarul 
de ajutor de stat (promotorul de proiect și/sau partenerul de proiect din România) 
fiind notificat în acest sens. 

  

XIX. REGULI PRIVIND TRANSPARENŢA 

Art. 33 Schema de ajutor de stat va fi publicată integral pe pagina de internet a 
furnizorului, www.cultura.ro și www.umpcultura.ro 

Art.34 În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanțare în cadrul 
prezentei Scheme şi este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, 
furnizorul comunică în scris beneficiarului de ajutor de stat cuantumul maxim al 
ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia, făcând referire expresă la 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultura.ro/
http://www.umpcultura.ro/


Anexa nr. 1 la prezenta Schemă  

Declaraţia privind tipul și categoria întreprinderii 

 
Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel 

cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă 
de <……………>, CNP <…………>, având <funcţia> în cadrul <denumirea 
organizaţiei>, în calitate de <se alege una dintre variantele: solicitant/partener>  al 
proiectului <titlu proiect>, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea 
penală, declar pe propria răspundere următoarele: 

 
I. Categoria întreprinderii: 

 
Se bifează opțiunea aplicabilă 
 

IMM:  

 

 

 

 

 
 

Întreprinderi 
mijlocii 

Întreprinderi 
mici 

Microîntreprin
deri 

Nr. angajaţi* ≥50 - 
<250 

≥10 - <50 <10 

ȘI 

Cifra de afaceri netă (mil. 
euro)* 

≤50 ≤10 ≤2 

SAU 

Active totale (mil. euro)* ≤43 ≤10 ≤2 

(*) Îndeplinirea criteriului numărului de angajați este obligatorie pentru încadrarea în 
categoria IMM. Cu toate acestea, o întreprindere poate alege să îndeplinească fie 
criteriul cifrei de afaceri, fie pe cel al bilanțului total. Nu este nevoie să îndeplinească 
ambele cerințe și poate depăși unul dintre aceste praguri fără impact asupra statutului 
de IMM.  

 
Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) paragraf 2 din Anexa 1 la 

Recomandarea Comisiei nr. 2003/361/CE privind definiţia microîntreprinderilor şi a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau 
mai mult din capitalul social sau drepturile de vot sunt controlate direct sau indirect, 
împreună sau individual, de către unul sau mai multe organisme publice. 
 

II. Tipul întreprinderii: 
 

ÎNTREPRINDERE AFILIATĂ (LEGATĂ)**  

ÎNTREPRINDERE PARTENERĂ**  

ÎNTREPRINDERE AUTONOMĂ  

 
„Întreprinderile afiliate (legate)” sunt întreprinderile între care există oricare dintre 
următoarele relații: 

a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 
asociaților/membrilor altei întreprinderi; 

  ÎNTREPRINDERE MICĂ  

DA  ÎNTREPRINDERE MIJLOCIE  

  MICROÎNTREPRINDERE  

 

 

   

NU  



b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor 
organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte 
întreprinderi; 

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra unei alte 
întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu cealaltă întreprindere sau în 
temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; 

d) o întreprindere care este acționar sau asociat/membru al unei alte întreprinderi și 
care controlează singură, în temeiul unui acord cu alți acționari sau 
asociați/membri ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 
acționarilor sau ale asociaților/membrilor întreprinderii respective. 

 „Întreprinderile partenere” sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca 
întreprinderi afiliate (legate) și între care există următoarea relație: o întreprindere 
(întreprinderea în amonte) deține, individual sau în comun cu una sau mai multe 
întreprinderi afiliate (legate), 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de 
vot la o altă întreprindere (întreprindere în aval). 
„Întreprinderea autonomă” este orice întreprindere care nu este clasificată ca 
întreprindere parteneră sau ca întreprindere afiliată (legată). 
O întreprindere poate fi clasificată drept autonomă şi deci ca neavând nicio 
întreprindere parteneră, chiar dacă plafonul de 25% este atins sau depăşit de către 
următorii investitori, cu condiţia ca aceştia să nu fie legaţi (afiliați), care participă fie 
individual, fie împreună la întreprinderea în cauză: 
(a) corporaţii de investiţii publice, companii cu capital de risc, persoane fizice sau 
grupuri de persoane fizice care exercită în mod regulat o activitate de investiţii cu 
capital de risc şi care investesc capital propriu în afaceri necotate la bursă (investitori 
providenţiali – „business angels”), cu condiţia ca investiţia totală a investitorilor 
providenţiali în cauză în aceeaşi întreprindere să nu depăşească 1 250 000 de euro; 
(b) universităţi şi centre de cercetare non-profit; 
(c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri regionale de dezvoltare; 
(d) autorităţi locale autonome cu un buget anual sub 10 milioane de euro şi cu mai puţin 
de 5 000 de locuitori. 

 
(**) se completează tabelul următor 

 

N
Nr. 
crt. 

Nume asociat/ 
acționar/ membru 
cu drept de vot 

Procent 
drept 
de vot 
(%) 

Este asociat/ 
acționar/ 
membru și la 
altă 
întreprindere? 

r
Nr. 
crt. 

Nume 
întreprindere la 
care este asociat/ 
acționar/ membru 

Procent 
drept 
de vot 
(%) 

      

DA 

  

      

      

      

      

      

NU         

      

DA 

  

      

      

      

      

      

NU         

 
Semnătură 

Reprezentant legal, 

 



Anexa nr. 2 la prezenta Schemă 

Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria de 
întreprindere în dificultate 

 

Subsemnatul <numele reprezentantului legal/ persoanei împuternicite, astfel cum 
acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>, 
CNP <…………>, având <funcţia>  în calitate de reprezentant legal în cadrul <denumirea 
organizaţiei> Cod unic de înregistrare <…………>  nr. de înregistrare la ONRC <…………> declar 
pe propria răspundere că toate informaţiile consemnate în prezenta, inclusiv în anexa 
acesteia, sunt corecte şi complete, iar <denumirea organizației beneficiarului de ajutor de 
stat > pe care o reprezint:                                                       

 
 

NU este ”întreprindere în dificultate” în înțelesul algoritmului de verificare 
aferent prezentei, conform prevederilor art.2 pct.18 din Regulamentul (UE) NR. 

651/2014 AL Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și 
completarile ulterioare; 

 
La 31.12.2019 
 

 
 La 31.12.2020 
 
Este ”întreprindere în dificultate” în înțelesul algoritmului de verificare aferent 

prezentei, conform prevederilor art.2 pct.18 din Regulamentul (UE) NR. 651/2014 AL 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 
piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completarile 
ulterioare; 

 
 

La 31.12.2019 
 

 
 La 31.12.2020 
 

 
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul 

de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în 
declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile Codului Penal, declar pe propria 
răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea. 

 

Semnătura autorizată a reprezentantului legal ........................ 

 

Data semnării ......................... 
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Anexa la Declaraţia pe propria rǎspundere a 

reprezentantului întreprinderii privind încadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” 

 

 
DEFINIŢIE „întreprindere în dificultate”: 
Conform Regulamentului(UE) NR. 651/2014 al 

Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în 

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, o întreprindere 

în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel 

puțin una din situațiile următoare: 

 
Metodologia de verificare  privind încadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” are în vedere  Documentul 

– Situaţiile financiare anuale complete, încheiate pentru anul N, precedent depunerii Cererii de Finanţare (conform cu 

Normele de închidere a exercițiului financiar), aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde 

întreprinderea are domiciliul fiscal. 

a) În cazul unei societăți comerciale cu 

răspundere limitată (alta decât un IMM care există de 

mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru 

ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la 

prima sa vânzare comercială care se califică pentru 

investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de 

diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), 

atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social 

subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. 

Această situație survine atunci când deducerea 

pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte 

elemente considerate în general ca făcând parte din 

fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat 

negativ care depășește jumătate din capitalul social 

subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu 

răspundere limitată” se referă în special la tipurile de 

societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE 

(37), și anume societate pe acțiuni, societate cu 

răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni, 

Calculul se aplică întreprinderilor de tipul SA, SRL, SCA; Algoritmul nu se aplică IMM-urilor1 cu o vechime mai mică 
de 3 ani. 

Pierderi de capital < 50% x Capital social subscris și vărsat  solicitantul nu este în dificultate 

 

Dacă Pierderile de capital (rezultatul obținut  în urma deducerii pierderilor) sunt  egale cu zero   solicitantul nu este în 
dificultate 

  
Pierderi de capital = Pierderi reportate (sold ct.117) + (+/-) Rezultatul exercițiului financiar (sold ct.121) + Capital 

social subscris și vărsat (ct.1012)  + Prime de capital (ct.104)+ Rezerve din reevaluare (ct.105) + Rezerve (ct.106), unde:  

 Rezultatul exercițiului financiar  poate fi Profit sau Pierdere exercițiu financiar  

 Pierderea se ia în calcul cu semnul (-) 

 

Exemplu: 
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iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital 

suplimentar. 

 

 Da    Nu                    
 
 

Se completează de către beneficiarii de ajutor de 
stat tip IMM, de tip societate comercială constituită în 
baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare sau societate 
cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată) 

 

                                                

                                     

                                               

          

           

 

Capital social subscris și 
vărsat  

        2.060.000,00              

 

Prime de capital 0,00                      

Rezerve din reevaluare 0,00                      

Rezerve 3.000.000,00 

Pierderi reportate 
(neacoperite) 

3.000.608,02 

Pierderi exercițiu financiar       1.006.176,41 
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Pierderi de capital  
(valoare absolute) 

Jumătate 
din capital 

Mai mult de jumătate din 
Capitalul social subscris și vărsat a 

dispărut din cauza pierderilor 
acumulate 

Întreprinde
rea este în 
dificultate? 

Pierderi raportate +  (+/-) 
rezultatul exercițiului financiar + 
Capital social subscris și vărsat + 
Prime de capital + Rezerve din 
reevaluare + Rezerve = 

  
(-3.000.608 - 1.006.176 

+2.060.000 + 0 + 0 +3.000.000) = 
1.053.215,57 

50% * 
Capital social 
subscris = 
1.030.000,00 

1.053.215,57 > 
1.030.000.00 

 
DA 

 
 

DA 
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 b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii 

dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele 

societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de 

trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru 

finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa 

vânzare comercială care se califică pentru investiții 

pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență 

efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci 

când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum 

reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza 

pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o 

societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați 

au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se 

referă în special la acele tipuri de societăți menționate în 

anexa II la Directiva 2013/34/UE, și anume societate în 

nume colectiv, societate în comandită simplă. 

   

 Da  Nu    
          
  Se  completează de către beneficiarii de ajutor de stat 
tip IMM, societate comercială constituită în baza Legii nr. 
31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare sau societate cooperativă 
constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei (republicată) 

Calculul se aplică societăților de tipul SNC, SCS;  Algoritmul nu se aplică IMM-urilor1 cu o vechime mai mică de 3 
ani. 

Întreprinderea Nu este în dificultate  dacă condiția* de mai jos este îndeplinită: 

 
Capitalurile Proprii Totale N > 50% * Capitalurile Proprii Totale N-1   (N = anul precedent depunerii Cererii de 

Finanţare, N-1 = anul precedent anului N) 
(condiția* este una și aceeași cu  CPTN-1 - CPTN  <= 50% * CPTN-1   atunci întreprinderea nu este în dificultate). 
 
!! Sumele se vor prelua din Situaţiile financiare anuale complete, încheiate pentru anii N și N-1, precedenți depunerii Cererii de Finanţare 

(conform cu Normele de închidere a exercițiului financiar), aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul 
fiscal. 

Intreprinderea este în dificultate daca conditia** de mai jos este indeplinita. 

 
Capitalurile Proprii Totale N   <  50% * Capitalurile Proprii Totale N-1    
(condiția** este una și aceeași cu  CPTN-1 - CPTN>  50% * CPTN-1   atunci întreprinderea este în dificultate). 

 

1 

CPTN  (Capitaluri proprii totale N  

)   

2 

CPTN-1 (Capitaluri proprii totale N-

1 )  

3 CPTN     >  50% * CPTN-1 

DA                                             

NU       

!! Sumele se vor prelua din Situaţiile financiare anuale complete, încheiate pentru anii N și N-1, precedenți depunerii Cererii de Finanţare 

(conform cu Normele de închidere a exercițiului financiar), aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul 

fiscal. 

 c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei 

proceduri colective de insolvență sau îndeplinește 

criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o 

procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la 

cererea creditorilor săi. 

Da   Nu 
Se completează de către toate tipurile de 

Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului pentru a se 

identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului Justiției – 

Oficiul Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal.  

Pentru întreprinderi de tip UAT se verifică situația acestora pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice 

http://www.mfinante.gov.ro/insolventa.html?pagina=domenii.  

 

 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
http://www.mfinante.gov.ro/insolventa.html?pagina=domenii


24 
 

beneficiari de ajutor de stat. 
 d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru 

salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a 

încetat garanția sau a primit ajutoare pentru 

restructurare și face încă obiectul unui plan de 

restructurare.  

Da   Nu                   
Se completează de către toate tipurile de 

beneficiari de ajutor de stat. 

Se consultă pagina web a Consiliului Concurenței http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale decizii de 

autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și 

aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care aceasta devine funcțională). 

  

 e)  În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, 

inclusiv în cazul organizațiilor neguvernamentale, 

instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale: 

  

Desfășoară activitate economică ? 
 

 Da                                         Nu 
 

 
 În cazul în care s-a bifat opțiunea „Da”,  trebuie să 

verificați condițiile de mai jos, completând tabelul din 

partea dreaptă, raportându-vă la valorile aferente 

activității economice, reflectată separat în conturi 

contabile distincte conform legislației incidente în 

vigoare: 

  

  În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci 

când, în ultimii doi ani, sunt îndeplinite cumulativ, 

următoarele condiții: 

  

e1) raportul datorii totale/capitaluri proprii 
ale întreprinderii este mai mare de 7,5; 

 și 

Calculul se aplică unei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare).  

 
Întreprinderea NU este în dificultate dacă unul din indicatorii de mai jos, este îndeplinit  în oricare din ultimele două 

exerciții financiare 
 0≤Datorii totale/ Capitaluri proprii totale ≤7,5    sau 

EBITDA/cheltuieli cu dobânzile ≥ 1 

 

Întreprinderea ESTE ÎN DIFICULTATE dacă în  fiecare din ultimele două exerciții financiare condițiile  
e1N>7,5  și e2N<1   ȘI  e1N-1>7,5 si e2N-1<1   sunt cumulativ îndeplinite în ultimii doi ani . 
 
!! Sumele se vor prelua din Situaţiile financiare anuale complete, încheiate pentru anii N și N-1, precedenți depunerii Cererii de Finanţare 

(conform cu Normele de închidere a exercițiului financiar), aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul 
fiscal. 

 

e1 =Datorii totale/Capitaluri proprii totale 
e2= EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile 

Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + Datorii care trebuie plătite într-o 
perioadă de peste un an,  

EBITDA = (+)Profit net/(-)Pierdere netă + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu 
amortizarea 

 
Menționați explicit valorile care sunt folosite în calcul și bifați corespunzător pentru condițiile e1) , respectiv e2)   

  N N-1 

1 Datorii care trebuie plătite pe o perioadă de pană la un an     
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e2) capacitatea de acoperire a dobânzilor 

calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. 

 

 Da     Nu              
 

 

   

2 Datorii care trebuie plătite pe o perioadă mai mare de un an     

3 Datorii totale (rd.3=rd.1+rd.2)   

4 Capitaluri proprii totale     

e

1 

Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv  anului N-1  

Datorii totale/Capitaluri proprii totale (e1N,  respectiv  e1N-1)   

0≤Datorii totale/ Capitaluri proprii totale ≤7,5  

 

  DA    DA 

  NU    NU 

5 Profit net N/Pierderea netă     

6 Cheltuieli cu impozitul pe profit    

7 Cheltuieli cu dobânzile    

8 Cheltuieli cu amortizarea    

9 

EBITDA = (+)Profit net /(-)Pierderea netă   + Cheltuieli cu 

impozitul pe profit  + Cheltuieli cu dobânzile  + Cheltuieli cu 

amortizarea    

e

2 

Raportul rd.9/rd.7 aferent anului N, respectiv anului N-1  

EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile(  e2N ,respectiv e2 N-1)   

EBITDA/cheltuieli cu dobânzile  ≥ 1   DA   DA 

  NU  NU 

Dacă valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N și/sau valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului 

N-1 este zero pentru calculul indicatorului EBITDA/cheltuieli cu dobânzile  se ia in considerare cifra 0,1. 
 

1. Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care acesta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute 

de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea 

întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor și comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat și în alte domenii care interzic întreprinderilor aflate în dificultate 

să primească ajutor). 

2. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de 

modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului 

3. Conform Regulamentului 651/2014, Anexa 1,  o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar 
sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice, cu excepția cazurilor prevăzute l 
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Anexa nr. 3 la prezenta Schemă 

Declaraţia  privind cumulul ajutoarelor de stat/ de minimis  

 

Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel 
cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă 
de <……………>, CNP <…………>, având <funcţia> în cadrul <denumirea 
întreprinderii>, în calitate de beneficiar al proiectului <titlu proiect>, cunoscând că 
falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere 
următoarele: 

Anul înființării: 

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului / Număr de înregistrare în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor: 

Cod Unic de Înregistrare (CUI) / Cod de Identificare Fiscală (CIF): 

Contul IBAN în care se solicită transferarea ajutorului de stat (lei) <cont IBAN> 
deschis la <denumirea băncii>1. 

Forma juridică: <se va completa cu forma jurifică (unitate administrativ-
teritorială, societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, fundație etc.)> 

Capitalul social / Patrimoniul inițial al asociației/fundației: <se va completa cu 
valoarea capitalului social> lei, deținut de2: 

<denumirea persoanei fizice/ juridice> - <procent deținut> % 

<denumirea persoanei fizice/ juridice> - <procent deținut> % 

Obiectul principal de activitate: <se va completa conform certificatului 
constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în cazul societăților 
comerciale/cooperative, respectiv conform documentelor statutare, în cazul celorlalte 
entități> 

Cod CAEN: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerțului în cazul societăților comerciale/cooperative, respectiv codul 
CAEN asimilat, în cazul celorlalte entități > 

Obiectul secundar de activitate3: <se va completa conform certificatului 
constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în cazul societăților 
comerciale/cooperative, respectiv conform documentelor statutare, în cazul celorlalte 
entități> 

Cod CAEN: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerțului în cazul societăților comerciale/cooperative, respectiv codul 
CAEN asimilat, în cazul celorlalte entități > 

Numărul mediu scriptic anual de persoane angajate (în anul fiscal anterior): 
<se va completa conform situațiilor financiare>  

Cifră de afaceri / venituri totale (conform ultimei situații financiare anuale): <se 
va completa conform situațiilor financiare> lei 

                                                           
1 Se completează în etapa de pre-contractare. 
2 Sistemul va permite introducerea  de asociați/acționari multipli, până la procentaj de 100% 
3 Se completează DOAR dacă finanțarea se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate. 
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Valoare active totale (conform ultimei situații financiare anuale)4: <se va 
completa conform situațiilor financiare>lei 

Date privind ajutoarele de stat: 

|_| Nu am mai beneficiat de ajutoare de stat din surse locale, naționale, 
comunitare sau din alte surse și nici de ajutor de minimis. 

|_| Am beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, indiferent dacă ajutoarele 
provin din fonduri naționale sau comunitare, după cum urmează: 

a) alte ajutoare de minimis, primite în ultimii 3 ani:     

b) ajutoare de stat primite în cadrul unor scheme de ajutor pentru aceleași 
costuri eligibile cu cele menționate în Schema de ajutor de stat:    

<Denumirea întreprinderii>, prin reprezentantul său legal, <numele 
reprezentantului legal>, declară că prin cumulul ajutoarelor de stat/ de minimis 
prevăzute la lit. a) și b) cu cele acordate în cadrul prezentului apel de proiecte pentru 
aceleași costuri eligibile nu se depășește plafonul de 80%, prevăzut de Schema de 
ajutor de stat. 

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în 
prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau 
incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare 
este pedepsită conform legii. 

Semnătură, 

                                                           
4 Active totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din: active imobilizate (fixe), active 
circulante și financiare. 

N
Nr. 
crt. 

  

Data acordării 
ajutorului de 
minimis 
(an/lună/zi) 

Costurile 
eligibile care 
au făcut 
obiectul 
ajutorului de 
minimis 

Forma 
ajutorului 

de minimis  

  

Furnizorul 
ajutorului 
de minimis 

 

  

Sursa și 
actul 
normativ în 
baza 
căruia a 
beneficiat 
de 
finanțare  

Suma 
acordată 

(euro) 

 

   

 

Suma 
acordată 

(lei) 

 

1              

2              

N
Nr. 
crt. 

  

Data acordării 
ajutorului de 
stat (an/lună/zi) 

Costurile 
eligibile care 
au făcut 
obiectul 
ajutorului de 
stat 

Forma 
ajutorului 

de stat  

  

Furnizorul 
ajutorului 
de stat 

 

  

Sursa și 
actul 
normativ în 
baza 
căruia a 
beneficiat 
de 
finanțare  

Suma 
acordată 

(euro) 

 

 

 

Suma 
acordată 

(lei) 

 

1              

2              
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Anexa nr. 4 la prezenta Schemă  

Lista codurilor CAEN eligibile* 

 

 
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR 

 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 

 58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE 

 5811 Activități de editare a cărților 

 74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE 

 7420 Activități fotografice 

 
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN 

PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR 

 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 

 
85. ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice 

etc.) 

 
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ 

 
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) 

 
9002 Activități  support pentru interpretare artistică (spectacole) 

 
9003 Activități de creație artistică 

 
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole 

 
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE 

 
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 

 
9102 Activități ale muzeelor 

 
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes 

turistic 

*cu condiția încadrării activității desfășurate în domeniile culturale definite în 
prezenta schemă 

 

 


