
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ajutoare regionale acordate în baza : 

 

   H.G. nr. 1165/2007 pentru stimularea creşterii 

economice prin sprijinirea realizării de investiţii; 

 H.G. nr. 1680/2008 privind asigurarea dezvoltării   

economice durabile; 

 H.G. nr. 753/2008 privind dezvoltarea regională prin 

stimularea realizării investiţiilor directe. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                       Februarie 2009 
 

 



 
 

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
                        Unitatea de Implementare a schemelor de ajutor de stat  

 
 

 2

CUPRINS 
  

Capitolul I. INFORMAŢII GENERALE .............................................................  3 
1. Introducere ...................................................................................................   3 
2. H.G. nr. 1165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea 
realizării de investiţii .........................................................................................
3. H.G.  nr.  1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind asigurarea dezvoltării economice durabile ...........................................

 
 4 
 
 5 

4.  H.G.  nr.  753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor..................................

 
 9 

Capitolul II. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PRIVIND EMITEREA 
ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE ŞI MODALITATEA DE 
REVOCARE A ACORDULUI ........................................................................... 

 
 
12 

  1. Solicitarea Acordului pentru finantare de catre intreprindere ....................... 12  
  2. Înregistrarea Cererii de Acord  pentru finanţare a întreprinderii ..................  13 
  3. Analizarea dosarului Cererii de Acord al  întreprinderii  de către  U.I. ........ 14 
  4. Elaborarea răspunsului U.I. la dosarul Cererii de Acord al întreprinderii .... 16 
         4.a) Emiterea Acordului pentru finanţare  ................................................ 16 
         4.b) Înştiinţarea prin care se solicită completarea de informaţii la dosarul  
                Cererii de  Acord  ............................................................................. 

 
17 

         4.c) Scrisoarea de respingere a Cererii de Acord ................................... 17 
5. Revocarea Acordului pentru finanţare  ....................................................... 18 

Capitolul III. VERIFICAREA LA FAŢA LOCULUI ........................................... 18 
 1.Verificarea la faţa locului a stadiului fizic de realizare a investiţiei pentru 

întreprinderea care a depus  Cererea de eliberare a sumelor 
nerambursabile............................................................................................

 
 
18 

 2. Verificarea la faţa locului a îndeplinirii condiţiei privind durata minimă de 
menţinere a investiţiei şi a numărului de locuri de muncă nou 
create..................... .....................................................................................

 
 
21 

 Capitolul IV. CONCLUZII  .............................................................................. 22 
 

 

 



 
 

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
                        Unitatea de Implementare a schemelor de ajutor de stat  

 
 

 3

 

 

CAPITOLUL I.   INFORMAŢII GENERALE   

       1. Introducere 
         In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana a crescut 
interesul agentilor economici de a realiza investitii in Romania. 

          Acquis-ul comunitar, in domeniul ajutorului de stat, permite acordarea 
de ajutoare de stat regionale întreprinderilor, cu respectarea Liniilor 
directoare comunitare privind ajutorul de stat regional 2007 - 2013, 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/03.2006, respectiv 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi  88 
din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/2008 
(care abroga Regulamentul C.E. nr. 1628/2006 din 24 octombrie 2006 de 
aplicare a articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor naţionale pentru 
investiţiile cu finalitate regională). 
        In baza acestor reglementari comunitare au fost elaborate trei scheme 
de ajutor de stat, instituite prin H.G., care sunt administrate de M.F.P., dupa 
cum urmeaza: 

• H.G. nr. 1165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin 
sprijinirea realizării de investiţii, publicata in M.O. nr. 
688/10.10.2007. In baza acestei scheme de ajutor de stat, incepand 
cu 01.01.2009, nu se mai primesc Cereri de acord de principiu 
pentru finanţare si nu se mai emit Acorduri de principiu pentru 
finanţare. Schema este aplicabila proiectelor de investitii aflate in 
derulare, pentru care s-au emis Acorduri de principiu pentru 
finanţare; 
• H.G. nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, publicata in 
M.O. nr. 897/30.12.2008, care a intrat in vigoare la 01.01.2009; 
• H.G. nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, publicata in 
M.O. nr . 637/04.09.2008. 

 
         Ministerul Finanţelor Publice publica pe pagina sa de internet 
(www.mfinante.ro) bugetul alocat fiecarei scheme, pentru fiecare an, 
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conform legii bugetului de stat, şi data de la care întreprinderile pot depune 
Cereri de acord pentru finanţare.  
          

   2.  H.G. nr. 1165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin 
sprijinirea realizării de investiţii  

         Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 1165/2007 aplica 
prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.628/2006 de aplicare a 
articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile cu 
finalitate regională, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, 
nr. 302 din 24 octombrie 2006. 
            Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei 
investiţii iniţiale. 
         Prevederile schemei se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate 
conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România şi care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

    a) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 
echivalentul în lei a 30 milioane euro; 

    b) creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a 
realizării investiţiei iniţiale. 

         Investiţiile sau locurile de muncă nou-create pot fi realizate în toate 
sectoarele de activitate cu excepţia: pescuitului, acvaculturii, industriei 
carboniere, siderurgiei, transportului, construcţiilor de nave maritime, fibrelor 
sintetice, producerii iniţiale a produselor agricole cuprinse în anexa nr. 1 la 
Tratatul de constituire a Comunităţii Europene. 
         În vederea garantării unui nivel viabil şi eficient al investiţiilor care 
beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finanţării lor trebuie să 
fie de cel puţin 50% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă 
obiectul niciunui alt ajutor public. 
         Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv pentru 
perioada 2007 - 2011. 
         Bugetul total maxim al prezentei scheme este echivalentul în lei a         
500 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 
ani. 
          Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un 
operator economic conform schemei H.G. nr 1165/2007 este echivalentul în 
lei a          28,125 milioane euro, dacă realizează investiţii şi creează locuri 
de muncă ca urmare a realizării unei investiţii iniţiale în orice regiune, mai 
puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov. Pentru investiţiile şi locurile 
de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov nivelul maxim 
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al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic este 
echivalentul în lei a 22,5 milioane euro. 
         Precizam ca in baza acestei scheme de ajutor de stat, incepand cu 
01.01.2009, nu se mai primesc Cereri de acord de principiu pentru finanţare 
si nu se mai emit Acorduri de principiu pentru finanţare. Schema este 
aplicabila proiectelor de investitii aflate in derulare, pentru care s-au emis 
Acorduri de principiu pentru finanţare 

 
      3. H.G.  nr.  1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de 

stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile (în vigoare 
începand cu 1 ianuarie 2009) 

         Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 1680/2008 aplica 
prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 
87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de 
ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 
9 august 2008. 
         Ajutorul de stat se acordă intreprinderiilor care au prezentat, înaintea 
începerii lucrărilor, o Cerere de acord pentru finantare si care realizează  
investiţii iniţiale. Investitia initiala este definita de Liniile directoare 
comunitare privind ajutorul de stat regional 2007 - 2013, publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/03.2006, şi de Regulamentul 
Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/2008.     
          Prevederile schemei se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate 
conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România şi care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

    a) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 
echivalentul în lei a 30 milioane euro; 

    b) creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a 
realizării investiţiei iniţiale. 

         Investiţiile sau locurile de muncă nou-create pot fi realizate în toate 
sectoarele de activitate, cu excepţia urmatoarelor : 

• SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 
       - Cod CAEN 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 
       - Cod CAEN 02  Silvicultură şi exploatare forestieră               
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- Cod CAEN 03  Pescuit şi acvacultură  
• SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 

       - Cod CAEN 05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior 
• SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
    - Cod CAEN 11 Fabricarea băuturilor 
    - Cod CAEN 12 Fabricarea produselor din tutun 
    - Cod CAEN 13 Fabricarea produselor textile 
    - Cod CAEN 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte                                     
    - Cod CAEN 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de   
                               voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi   
                               incălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 

- Cod CAEN 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn    
                           şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor   
                           din  paie şi din alte materiale vegetale împletite 

   - Cod CAEN 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 
- Cod CAEN 18 Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor  
- Cod CAEN 20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice   
                          (inclusiv fibre  sintetice)                                                    
- Cod CAEN 24 Industria metalurgică 
- Cod CAEN 30 Fabricarea altor mijloace de transport (inclusiv   
                           construcţia  de  nave maritime) 
- Cod CAEN 31 Fabricarea de mobilă 
- Cod CAEN 32 Alte activităţi industriale 
- Cod CAEN 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi    
                          echipamentelor. 

         Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv 
documentaţia depusă de beneficiar trebuie să demonstreze îndeplinirea 
unuia sau mai multora dintre următoarele criterii: 

    a)  o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca 
urmare a acordării ajutorului; 
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    b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a 
proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului; 

    c) o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de 
beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării 
ajutorului; 

    d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a 
proiectului/activităţii în cauză; 

    e)  proiectul nu ar fi fost realizat în regiunea asistată în cauză în 
absenţa acordării ajutorului. 

         Analiza eficienţei economice a proiectului de investiţii se realizează 
prin încadrarea în urmatorii indicatori: 

a) Factori cantitativi                
 Rata de solvabilitate generală;              
 Rata de solvabilitate financiară;           
 Rentabilitatea cifrei de afaceri;           
 Trendul rezultatului net;                    
 Rata lichidităţii curente;                   
 Lichiditate imediată;                        
 Indicatorul gradului de îndatorare;           
 Rata rentabilităţii economice;               
 Rata rentabilităţii.   

b) Factori calitativi                                                       
 Asigurarea resurselor financiare necesare derulării 
investiţiei;                                                 

 Poziţia pe piaţă şi experienţa în domeniu a acţionarului 
majoritar;                        

 Impactul acordării ajutorului de stat asupra mediului 
concurenţial;                                                 

 Contribuţia obiectivului propus de proiect la imbunătăţirea 
standardelor de protecţie a a mediului;                                        

 Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi 
dezvoltarea regională;                                                                  

 Impactul social asupra zonei unde se realizează 
investiţia; 
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 Situaţia juridică a terenului pe care urmează să se 
realizeze investiţia.                                             

         În vederea garantării unui nivel viabil şi eficient al investiţiilor care 
beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finanţării lor trebuie să 
fie de cel puţin 50% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă 
obiectul niciunui alt ajutor public. 
         Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv pentru 
perioada 2009 - 2013. 
         Bugetul total maxim al prezentei scheme este echivalentul în lei a         
1 miliard euro, cu un buget mediu anual de 200 milioane euro, în limita 
plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.       
          Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un 
operator economic conform schemei H.G. nr 1680/2008  este echivalentul 
în lei a 28,125 milioane euro, dacă realizează investiţii şi creează locuri de 
muncă ca urmare a realizării unei investiţii iniţiale în orice regiune, mai puţin 
regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov. Pentru investiţiile şi locurile de 
muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov nivelul maxim al 
ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic este 
echivalentul în lei a 22,5 milioane euro. 
         Pentru întreprinderile din sectorul prelucrării şi comercializării 
produselor agricole şi care au mai puţin de 750 de angajaţi şi/sau o cifră de 
afaceri mai mică de 200 de milioane euro, intensitatea maximă este de 25% 
din costurile eligibile aferente investiţiei iniţiale. 
         Intensitatea ajutorului de stat reprezintă raportul dintre valoarea brută 
actualizată a ajutorului şi valoarea actualizată a costurilor eligibile. 
         Pentru investiţiile ale căror costuri eligibile sunt mai mici de 50 
milioane euro, intensitatea brută a ajutorului de stat regional nu poate 
depăşi 50% din costurile aferente investiţiei iniţiale sau din costurile 
salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou-angajat. Pentru 
investiţiile sau locurile de muncă realizate în Regiunea de dezvoltare 8 
Bucureşti - Ilfov, intensitatea maximă a ajutorului de stat este de 40%. 
         Pentru proiectele mari de investiţii - ale căror costuri eligibile depăşesc 
echivalentul în lei a 50 milioane euro - intensitatea brută se calculează 
ajustându-se plafonul regional, în funcţie de valoarea costurilor eligibile, 
după cum urmează: 

    - pentru costurile eligibile cu valoarea în lei sub echivalentul a 50 
milioane euro, se aplică plafonul regional; 

    - pentru tranşe din costurile eligibile cu valoare cuprinsă între 
echivalentul în lei a 50 milioane euro şi echivalentul în lei a 100 
milioane euro, se aplică 50% din plafonul regional; 
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    - pentru tranşe din costurile eligibile a căror valoare depăşeşte 
echivalentul în lei a 100 milioane euro, se aplică 34% din plafonul 
regional. 

         Plafonul intensităţii ajutorului de stat se aplică la totalul ajutorului, în 
cazul ajutoarelor acordate concomitent în cadrul mai multor scheme 
regionale sau acordate în combinaţie cu un ajutor ad-hoc, indiferent dacă 
fondurile provin din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare. 
         Ajutoarele regionale pentru investiţii nu se pot cumula cu ajutoare de 
minimis privind aceleaşi costuri eligibile pentru a se sustrage intensităţilor 
maxime ale ajutorului stabilite prin prezenta schemă.          
        4. H.G.  nr.  753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de 

stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor 
         Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 753/2008 aplică 
prevederile referitoare la proiectele mari de investiţii prevăzute în Liniile 
directoare privind ajutorul de stat regional 2007 - 2013, adoptate de Comisia 
Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria 
C, nr. 54 din 4 martie 2006, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007 
(denumite în continuare Noile linii directoare). 
         Prevederile schemei de ajutor de stat se aplică întreprinderilor mari 
(denumite în continuare întreprinderi) care sunt înregistrate conform Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care fac investiţii în România şi care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 

    a) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 
echivalentul în lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor 
eligibile depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro; 

    b) creează cel puţin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a 
realizării investiţiei iniţiale. 

         Prin întreprindere mare se înţelege orice întreprindere care nu se 
încadrează în definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii, în sensul Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei Europene de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de 
aplicare a acestuia la ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 63 din 28 
februarie 2004. 
         Sunt exceptate de la prevederile prezentei scheme  ajutoarele de stat 
acordate în următoarele sectoare de activitate: producerea iniţială a 
produselor agricole cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a 
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Comunităţilor Europene, pescuit, industria carboniferă, siderurgie, transport, 
construcţii de nave maritime, fibre sintetice. 
         Schema de ajutor de stat, notificată Comisiei Europene la data de 25 
februarie 2008 cu nr. N 983/2008, este autorizată prin Decizia Comisiei 
Europene C (2008) 3.158 final din data de 2 iulie 2008, pentru ajutorul de 
stat N 103/2008. 
         Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 
2008 - 2012, cu posibilitatea prelungirii până în anul 2013. Prelungirea 
schemei de ajutor de stat se va face numai după notificarea la Comisia 
Europeană şi obţinerea aprobării acesteia, înainte de expirarea duratei 
iniţiale a schemei de ajutor de stat. 
         Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat este echivalentul în 
lei a 575 de milioane euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane 
euro, în limita plafoanelor bugetare anuale stabilite pe perioada celor 5 ani. 
         Ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 30 de milioane 
euro, ce intenţionează a se acorda în regiunea Bucureşti - Ilfov, şi, 
respectiv, 37,5 milioane euro în celelalte regiuni se notifică individual 
Comisiei Europene. 
         În vederea garantării unui nivel viabil şi eficient al investiţiilor care 
beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finanţării lor trebuie să 
fie de cel puţin 50% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă 
obiectul niciunui alt ajutor public. 
         Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a prezentat o cerere în 
acest scop, denumită Cerere de acord de principiu pentru finanţare, şi 
autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat a 
confirmat ulterior, în scris, că, sub rezerva unor verificări mai detaliate, 
proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă 
înaintea începerii lucrărilor. Confirmarea scrisă a autorităţii responsabile cu 
administrarea schemei de ajutor de stat poartă denumirea de Acord de 
principiu pentru finanţare. 
         În cazul unui ajutor care face obiectul unei notificări individuale către 
Comisia Europeană şi care este supus autorizării acesteia, confirmarea 
eligibilităţii este condiţionată de decizia de aprobare a Comisiei Europene.         
         Ajutorul de stat nu se acordă până la emiterea deciziei de aprobare de 
către Comisia Europeană. 
         Dacă lucrările încep înaintea emiterii Acordului de principiu pentru 
finanţare, întregul proiect nu va fi eligibil pentru finanţare. 
         Intensitatea brută se calculează ajustându-se plafonul regional în 
funcţie de valoarea costurilor eligibile, stabilit conform Hărţii regionale 
aprobate prin Decizia CE privind ajutorul de stat N2/2007 - România, Harta 
ajutorului regional 2007 - 2013 din 24 ianuarie 2007, şi prin Hotărârea 
Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat 
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regional pentru investiţii iniţiale. Costurile eligibile sunt actualizate la 
valoarea lor la data acordării ajutorului. Ajutoarele plătibile în mai multe 
tranşe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor. 
         Rata de referinţă folosită pentru actualizare este rata de referinţă 
aplicabilă la momentul acordării ajutorului. 
         Intensitatea brută se calculează ajustându-se plafonul regional în 
funcţie de valoarea costurilor eligibile. 
         Astfel, suma admisibilă ca ajutor de stat pentru un proiect se 
calculează conform formulei: 
 
              A = R x (50 + 0,50B + 0,34C) 
 

    -A   reprezintă suma maximă a ajutorului de stat; 
    -R   reprezintă plafonul regional neajustat stabilit conform Hărţii    
           regionale aprobate prin Decizia CE privind ajutorul de stat    
           N2/2007 - România, Harta ajutorului regional 2007 - 2013 şi     
           prin H.G. nr. 946/2006, care este de 50% pentru toate 
           regiunile de dezvoltare, mai puţin regiunea de dezvoltare 8   
           Bucureşti - Ilfov, şi de 40% pentru regiunea de dezvoltare 8   
           Bucureşti - Ilfov; 
    -B   reprezintă cheltuielile eligibile între echivalentul în lei a 50 de   
           milioane euro şi echivalentul în lei a 100 de milioane euro; 
    -C  reprezintă cheltuielile eligibile peste echivalentul în lei a 100 de   
           milioane euro. 

         
         Intensitatea ajutorului în echivalentul subvenţiei brute este valoarea 
actualizată a ajutorului exprimată în procent din valoarea actualizată a 
costurilor eligibile ale investiţiei. 
         Pentru ajutoarele notificate individual la Comisia Europeană, 
echivalentul subvenţiei brute este calculat la data notificării. În alte cazuri, 
costurile eligibile ale investiţiei sunt actualizate la valoarea lor la data 
acordării ajutorului. 
         Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea de 
la data notificării sau acordării lor, după caz. 
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CAPITOLUL II. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PRIVIND EMITEREA  
ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE ŞI MODALITATEA DE 

REVOCARE A ACORDULUI 
 

1. Solicitarea Acordului pentru finantare de catre intreprindere 
 
         Intreprinderea trebuie sa prezinte, înaintea începerii lucrărilor, o 
Cerere de finanţare1   însoţită de urmatoarele documente : 

    a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului 
comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul 
întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele 
informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, 
asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de 
activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, 
punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni 
înscrise în registru şi obiectul acesteia; 

    b) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului 
exerciţiu financiar, în copie; 

    c)   planul de investiţii pentru care se solicită finanţarea; 
    d)  studiu tehnico-economic, întocmit de o firmă de specialitate, din 

care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită 
finanţarea; 

    e)  certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată 
către bugetul general consolidat, în original sau în copie 
legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de 
lucru; 

    f)   certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată 
către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în 
condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; 

    g) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de executare 
silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, 
dizolvare, lichidare sau administrare specială, că întreprinderea 
nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare 
reglementate de lege; 

                                                            
1 Cererea de acord pentru finanţare se completează în limba română, lizibil, prin 
tehnoredactare, şi poartă ştampila şi semnătura în original ale reprezentantului legal al 
întreprinderii. 
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    h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de 
recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea 
decizii au fost emise, că acestea au fost executate, conform 
prevederilor legale în vigoare; 

    i)  declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii că întreprinderea nu a beneficiat şi nu beneficiază 
de ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alţi furnizori de 
ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale 
pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, 
precum şi declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de 
minimis primite/solicitate pentru aceleaşi costuri eligibile; 

    j)  împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al 
întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoana decât 
aceasta semnează cererea-tip de acord pentru finanţare; 

    k)  o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei 
împuternicite să semneze cererea-tip de acord pentru finanţare, 
în cazul în care o altă persoana decât aceasta semnează 
cererea-tip de acord pentru finanţare ; 

    l)   opisul cu documentele depuse pentru obţinerea acordului pentru 
finanţare. 

2.  Înregistrarea Cererii de Acord  pentru finanţare a întreprinderii   

         Cererea de Acord pentru finanţare completată, însoţită de 
documentele justificative, se depune de catre intreprindere la Registratura 
generală a Ministerului Finanţelor Publice, menţionându-se pe plic 
denumirea schemei pentru care se aplica. 
         Cererea de Acord împreună cu documentaţia aferenta este 
transmisa de la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice 
către Unitatea de implementare.  
        Dosarul Cererii de Acord este analizat în termen de maxim 30 de zile 
lucrătoare de la data înregistrării acestuia la Registratura generală. În 
cazul dosarelor incomplete, termenul de 30 de zile curge de la data 
înregistrării ultimelor documente depuse de întreprindere pentru susţinerea 
Cererii de Acord. 
         Repartizarea, analiza, elaborarea răspunsului, care poate fi, după caz:  
Acord  pentru finanţare, Înştiinţare prin care se solicită completarea de 
informaţii sau Scrisoare de respingere a Cererii de Acord se realizează în 
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ordinea înregistrării dosarelor Cererilor de Acord, la Registratura generală, 
în limita bugetului anual alocat schemei. 
         Unitatea de implementare transmite o Adresa de informare către 
întreprindere cu privire la primirea Cererii  de Acord  prin care acesteia i se 
comunica numărul de înregistrare la Registratura generală şi în Registrul 
special. 

3. Analizarea dosarului Cererii de Acord al  întreprinderii  de către  U.I. 

         Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat urmareste   
concordanţa cu domeniile prioritare de activitate cu impact semnificativ 
economico-social prevăzute de O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea 
investiţiilor.    
         La nivelul Unitatii de implementare se analizează dosarul Cererii  de  
acord al întreprinderii,  verificându-se dacă: 

a) documentaţia depusă de întreprindere este completă; 
b) toată documentaţia este semnată, ştampilată şi datată; 
c) întreprinderea este înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d) întreprinderea face investiţii în România; 
e) certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea 
solicitantă, are menţionate următoarele informaţii: datele de 
identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali 
ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile 
secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data 
ultimei menţiuni înscrise în Registru şi obiectul acesteia; 
f) întreprinderea îşi desfăşoară activitatea în sectoarele de activitate 
prevăzute la  Capitolul II, Art.  3 din schemele de ajutor de stat; 
g) întreprinderea, inclusiv punctele sale de lucru, nu înregistrează 
datorii la bugetul general consolidat şi la bugetul local, inclusiv pentru 
punctele de lucru (certificatele de atestare fiscala, la data depunerii 
documentatiei, nu trebuie sa fie expirate); 
h) întreprinderea nu este în dificultate, potrivit Regulamentului 
Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 
din tratat; 
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i) din Planul de investiţii anexat, pentru care se solicită finanţare reiese 
că întreprinderea urmează să realizeze o investiţie cu o valoare care 
depăşeşte echivalentul în lei a 30 I, respectiv 100 II*de milioane de Euro 
şi creează cel puţin 300 I∗, respectiv 500 II*∗de noi locuri de muncă, ca 
urmare a realizării investiţiei iniţiale; 
j) cheltuielile eligibile sunt în conformitate cu prevederile din schemele 
de ajutor de stat; 
k) din Studiul tehnico-economic, întocmit de o firmă de specialitate în 
domeniu rezultă viabilitatea proiectului pentru care se solicită finanţare; 
l) întreprinderea a anexat situaţiile financiare aprobate de 
Administraţia Financiară pe raza căreia îşi are sediul fiscal, 
corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar; 
m) din declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii rezultă că aceasta nu se afla în procedură de executare 
silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, 
lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activităţile 
suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;  
n) din declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii rezultă că împotriva acesteia nu au fost emise decizii de 
recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii 
au fost emise, acestea au fost executate;  
o) din declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de 
ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat pentru aceleaşi 
costuri eligibile ale investiţiei pentru care a solicitat ajutor de stat în 
temeiul prezentei scheme; 
p) s-a anexat împuternicirea semnată şi stampilată de reprezentantul 
legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât 
aceasta semnează documentele din dosarul Cererii de acord; 
q) s-a anexat copia buletinului de identitate/cărţii de identitate a 
persoanei împuternicite să semneze documentele din dosarul Cererii 
de acord, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează 
documentele din dosarul Cererii de acord; 
r) s-a anexat opisul cu documentele depuse. 

                                                            
I    Pentru schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr 1680/2008 
II   Pentru schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr 753/2008 
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         La nivelul Unitatii de implementare se analizează viabilitatea 
proiectului, prin verificarea Planului de investiţii şi a indicatorilor economico- 
financiari de eficienţă ai investiţiei din Studiul tehnico-economic. 
         Răspunsul către întreprindere este elaborat în termen de 30 zile 
lucrătoare de la data înregistrării ultimelor documente la Registratura 
generală şi are număr de înregistrare din Registrul special. 

    4. Elaborarea răspunsului U.I. la dosarul Cererii de acord al 
întreprinderii 

         In urma analizei Cererii de acord si a documentelor justificative 
raspunsul catre intreprindere poate fi, după caz:  

a)  Acordul  pentru finanţare; 
b)  Înştiinţarea prin care se solicită completarea de informaţii; 
c)  Scrisoarea de respingere a Cererii de acord. 

4. a) Emiterea Acordului pentru finanţare 

         Dacă în urma analizei dosarului Cererii de acord se constată că sunt 
îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate prevăzute în schemele de ajutor de 
stat, urmează să se emită Acordul pentru finanţare. Acesta cuprinde 
contravaloarea în lei a cheltuielilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat, 
exprimate în euro şi calculate la cursul de schimb valutar stabilit de B.N.R., 
valabil la data emiterii Acordului . 
         Suma totală admisă spre decontare unei întreprinderi beneficiare a unui 
Acord pentru finanţare din partea Ministerului Finantelor Publice se situează 
în limita valorii în lei prevăzută de respectivul Acord pentru finanţare. 
         După aprobarea de către ministrul finanţelor publice a  Acordului pentru 
finanţare, Unitatea de implementare intocmeste o Adresă către întreprindere, 
care însoţeşte  Acordul pentru finanţare.  
         Întreprinderile trebuie sa transmita Unităţii de implementare, în termen 
de 15 zile de la data primirii Acordului pentru finanţare, datele şi informaţiile 
pe care le consideră confidenţiale din documentaţia care a stat la baza 
emiterii Acordului pentru finanţare.  
         Personalul Unităţii de implementare are obligaţia de a păstra 
confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de către 
întreprinderile solicitante în cadrul schemei de ajutor de stat. 
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4. b) Înştiinţarea prin care se solicită completarea de informaţii 
la  dosarul Cererii de Acord 

         În situaţia în care se constată că dosarul Cererii de acord este 
incomplet, nu conţine informaţii corecte, conţine neclarităţi sau 
neconcordanţe, se elaborează o Înştiinţare în care se solicită completarea de 
informaţii. 
         Înştiinţarea conţine menţiuni referitoare la aspectele care trebuie 
clarificate, precum şi la informaţiile şi documentele suplimentare care trebuie 
transmise de întreprindere. Se menţionează totodată faptul că informaţiile şi 
documentele solicitate trebuie să fie complete, în conformitate cu cele 
solicitate şi trebuie transmise în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea 
Înştiinţării. 
         Înştiinţarea se consideră primită de către întreprindere la data la care 
întreprinderea a semnat confirmarea de primire de la poştă. 
         Dacă în termenul de maxim 10 zile lucrătoare întreprinderea nu 
transmite toate documentele prevăzute în Înştiinţarea prin care se solicită 
completarea de informaţii, se întocmeste o Scrisoare de respingere a Cererii 
de acord. 
         Dacă în termenul stabilit de maxim 10 zile lucrătoare, întreprinderea 
transmite toate documentele prevăzute în Înştiinţare, se reia procesul de 
evaluare. Informatiile suplimentare transmise de intreprindere trebuie sa fie 
lizibile, in termenul de valabilitate legal, certificate si avizate de cel care l-a 
intocmit (intreprindere, firma de consultanta, etc.). 
         La reluarea procesului de evaluare termenul de 30 de zile lucrătoare 
necesar analizării dosarului Cererii de acord curge de la data înregistrării 
ultimelor documente de completare a Cererii  de Acord la Registratura 
generală. 

4. c) Scrisoarea de respingere a Cererii de Acord 

         Dacă în urma analizării dosarului Cererii de acord a întreprinderii  se 
constată: 

a) nu se îndeplinesc criteriile prevăzute schemele de ajutor de stat ; 
b) Cererile de acord au fost depuse după data la care bugetul anual 

alocat schemei a fost epuizat; 
c) nu se respectă termenul de 10 zile lucratoare, de la primirea 

instiintarii, in care intreprinderea trebuie sa trimita completarile cu 
informatii suplimentare. 

         Unitatea de implementare întocmeste o Scrisoare de respingere a  
Cererii de Acord . 
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         Scrisoarea de respingere a Cererii de acord trebuie sa conţină motivul 
pentru care este respinsă de la finanţare Cererea de Acord a întreprinderii. 
         După aprobarea Scrisorii de respingere a Cererii de Acord de către 
ministrul finanţelor publice, Unitatea de implementare o transmite  
întreprinderii prin poştă, cu confirmare de primire . 

5. Revocarea Acordului pentru finanţare 

         În situaţia în care, ulterior emiterii Acordului pentru finanţare, Unitatea 
de implementare constată nerespectarea termenului de demarare a 
proiectului prevăzut în Planul de investiţii, care a stat la baza emiterii 
Acordului, acest Acord se revocă.  
         Dacă o întreprindere căreia i s-a emis Acord pentru finanţare 
efectuează unele modificări în derularea planului de investiţii sau de ordin 
tehnico-economic, aceasta depune la Registratura generală o informare prin 
care aduce la cunoştiinţa U.I. modificările intervenite.  
         Unitatea de implementare a schemelor de ajutor de stat va analiza 
documentatia primita si va verifica la fata locului situatia existenta. 
         Dacă în urma analizei documentaţiei primite şi in urma verificărilor la 
faţa locului se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile 
prevăzute de schemele de ajutor de stat, se consideră că Acordul pentru 
finanţare îşi menţine valabilitatea.  
         În acest scop se întocmeste o Informare catre intreprindere, în care se 
consemnează faptul că modificările, aduse planului de investiţie, s-au făcut 
cu respectarea condiţiilor prevazute de schemele de ajutor de stat. 
În situaţia în care, în urma controlului la faţa locului, se constată, că investiţia, 
datorită modificărilor aduse planului sau proiectului de investiţii nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de schemele de ajutor de stat, Acordul 
pentru finanţare se revocă.   
         Revocarea Acordului pentru finanţare este adusă la cunoştiinţa 
întreprinderii printr-o Scrisoare de revocare a Acordului pentru finanţare . 
         Scrisoarea de revocare trebuie sa conţină motivul pentru care este 
respins Acordul pentru finanţare al întreprinderii . 
 

Capitolul III. VERIFICAREA LA FATA LOCULUI 
 

 
1. Verificarea la faţa locului a stadiului fizic de realizare a investiţiei 

pentru întreprinderea care a depus Cerere de eliberare a sumelor 
nerambursabile 

         După primirea Acordului pentru finanţare intreprinderea poate depune, 
la Registratura generală a Ministerului Finantelor Publice, o Cerere de 
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eliberare a sumelor nerambursabile, însoţită de documentele justificative, in 
termen de minim 3 luni de la data demararii proiectului. 
         Sumele nerambursabile vor fi eliberate după ce se analizează, la 
sediul Unitatii de implementare, Cererea de eliberare a sumelor 
nerambursabile (însoţită de documentele justificative) şi după ce se 
efectuează verificarea la faţa locului, unde întreprinderea a realizat investiţia 
şi, după caz, la sediul social.  
         Aceste verificări la faţa locului şi, după caz, la sediul social se 
realizează de fiecare dată când întreprinderea depune o Cerere de 
eliberare a sumelor nerambursabile, însoţită de documentele justificative. 
         Unitatea de implementare transmite intreprinderii o adresă, prin fax şi 
prin poştă cu confirmare de primire,  prin care aceasta este înştiinţata că se 
vor realiza verificări la faţa locului, într-o perioadă stabilită, de către o echipă 
de control a Ministerului Finantelor Publice. Prin această adresă se solicită 
întreprinderii să desemneze o persoană de contact care să asigure echipei 
de control accesul la documentele contabile şi la bunurile pentru care s-a 
solicitat decontarea. 
         Echipa de control verifică la faţa locului realizarea investiţiei: 
realitatea, legalitatea şi regularitatea înregistrărilor operaţiunilor economico - 
financiare.  
         În situaţia în care întreprinderea solicită ajutor de stat pentru costuri  
eligibile de natura activelor corporale şi necorporale,  echipa verifică: 

• situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar, în 
original - (contul de profit şi pierdere şi bilanţul); 

• conformitatea bunurilor achiziţionate cu documentele de 
decontare depuse de întreprindere; 

• existenţa fizică şi înregistrarea în contabilitate a bunurilor 
achizitionate pentru care solicită decontul; 

• documentele care atestă decontarea prin bancă a bunurilor 
pentru care se solicită finanţare şi oricare alte documente 
relevante în cazul altor modalităţi de efectuare a decontărilor; 

• bunurile achiziţionate şi decontate în tranşele anterioare (dacă 
există fizic şi sunt înregistrate în contabilitate); 

• documentele contabile, pentru a stabili dacă a mai primit şi alte 
ajutoare de stat pe aceleaşi costuri eligibile; 

• contribuţia beneficiarului de minim 50% din valoarea costurilor 
eligibile aferente investiţiei, conform intensităţii maxime admise 
calculată la emiterea Acordului pentru finantare ; 

• numărul locurilor de muncă existente înainte de începerea 
proiectului de investiţii, pe o perioadă de 12 luni anterioare; 
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• numărul locurilor de muncă nou create de la data începerii 
proiectului de investiţii până la data efectuării verificării; 

• înregistrarea cheltuielilor cu salariile aferente locurilor de  muncă 
nou create; 

• alte documente relevante. 
         În situaţia în care întreprinderea solicită ajutor de stat pentru costuri 
salariale cu personalul nou angajat, echipa realizează: 

• analiza situaţiilor financiare aferente ultimului exerciţiu financiar 
(contul de profit şi pierdere şi bilanţul) ; 

• verificarea şi analiza documentelor contabile, pentru a stabili 
dacă a mai primit şi alte ajutoare de stat pe aceleaşi costuri 
eligibile ; 

• verificarea numărului locurilor de muncă nou create de la data 
începerii proiectului de investiţii până la data efectuării 
verificării; 

• verificarea numărului locurilor de muncă existente înainte de 
începerea proiectului de investiţii, pe o perioadă de 12 luni 
anterioare; 

• verificarea situaţiei locurilor de muncă totale ale întreprinderii 
de la data începerii proiectului de investiţii până la data 
efectuării verificării; 

• verificarea înregistrării în contabilitatea întreprinderii a costurilor 
salariale aferente locurilor de muncă nou create şi 
conformitatea acestor înregistrări cu documentele de decontare 
depuse de întreprindere; 

•  alte documente relevante. 
         Echipa de control solicită întreprinderii să i se pună la dispoziţie o  
copie xerox, semnată si ştampilată, cu menţiunea ˝conform cu originalul˝, 
după:                     

• decizia de numire a Comisiei Centrale de inventariere a 
patrimoniului; 

• decizia/deciziile de numire a Comisiilor de inventariere pe 
secţiile unde se regăsesc clădirile, utilajele şi echipamentele 
pentru care a solicitat decont; 

• recapitulaţia inventarului ; 
• filele de inventar din Inventarul anual al patrimoniului 

întreprinderii aprobat, unde sunt evidenţiate clădirile, utilajele şi 
echipamentele  pentru care a  solicitat decont. 

         După verificarea la faţa locului, echipa de control întocmeşte o Notă 
de Constatare Unilaterală. Un exemplar al Notei se comunica întreprinderii 
pentru informare. 
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         Pe baza Notei de Constatare Unilaterale se întocmeşte un Raport, în 
care prezintă tot ceea ce s-a constatat din analiza efectuată şi care va 
cuprinde în mod obligatoriu: totalul sumelor care se vor deconta în lei, 
calculul intensităţii ajutorului de stat şi suma rămasă de plată în viitor 
rezultată în urma diferenţei dintre suma totală în lei aprobată prin Acordul 
pentru finanţare şi sumele decontate. 
         Prin acest Raport se propune, după caz: 

a)  decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute în 
Cererea de eliberare a sumelor nerambursabile însoţită de 
documentele justificative; 

b) decontarea parţiala a cheltuielilor eligibile efectuate şi 
prevăzute în Cererea de eliberare a sumelor nerambursabile 
însoţită de documentele justificative; 

c) respingerea Cererii de eliberare a sumelor nerambursabile. 
         Daca Cererea de eliberare a sumelor nerambursabile este respinsa 
sau decontarea este parţiala, Unitatea de implementare întocmeste o 
Comunicare, prin care întreprinderea este informată în legătură cu neplata 
totală sau parţială, după caz, precum şi motivele care au stat la baza 
acestei decizii. 

 2. Verificarea la faţa locului a îndeplinirii condiţiei privind durata 
menţinerii  investiţiei şi a numărului minim de locuri de muncă nou 
create pentru intreprinderile care au finalizat investitia 

         În vederea controlului de către Ministerul Finantelor Publice a 
îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările comunitare şi de prevederile 
schemelor de ajutor de stat, referitoare la perioada în care întreprinderea 
este obligată să menţină investiţia si locurile de munca, se realizează 
verificări anuale la faţa locului şi, după caz, la sediul social al întreprinderii 
care a beneficiat de sume nerambursabile, în perioada urmatoare finalizării 
investiţiei.  
         Echipa de control verifică la faţa locului condiţia privind durata minimă 
de menţinere a investiţiei şi crearea si mentinerea locurilor de muncă, 
conform prevederilor din schemele de ajutor de stat si din legislaţia 
comunitară . 
         În situaţia în care întreprinderea a solicitat ajutor de stat pentru costuri 
eligibile de natura activelor corporale şi necorporale, la faţa locului echipa 
verifică: 

a) situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar, în 
original – (contul de profit şi pierdere şi bilanţul); 
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b) existenţa fizică şi în documentele contabile a bunurilor care au 
făcut obiectul planului de investiţii susţinut prin ajutor de stat; 

c) existenţa unei situaţii de înlocuire a investiţiei, dacă este 
cazul; 

d) numărul locurilor de muncă nou create de la data  începerii 
proiectului de investiţii până la data efectuării verificării si 
înregistrarea cheltuielilor cu salariile aferente locurilor de 
muncă nou create.  

         În situaţia în care întreprinderea solicită ajutor de stat pentru costuri 
salariale cu personalul nou angajat, la faţa locului echipa realizează: 

a) analiza situaţiilor financiare aferente ultimului exerciţiu 
financiar (contul de profit şi pierdere şi bilanţul) ; 

b) verificarea şi analiza documentelor contabile, pentru a stabili 
dacă  a mai primit şi alte ajutoare de stat pe aceleaşi  costuri 
eligibile ; 

c) verificarea numărului locurilor de munca nou create de la 
data începerii proiectului de investiţii pana la data efectuării 
verificării; 

d) verificarea numărului locurilor de muncă totale ale 
întreprinderii de la data începerii proiectului de investiţii până 
la data efectuării verificării; 

e) verificarea înregistrării cheltuielilor cu salariile aferente 
locurilor de muncă nou create. 

         După verificarea la faţa locului, echipa de control întocmeşte o Notă 
de Constatare Unilaterală, iar un exemplar din Nota de Constatare 
Unilaterală se va comunica întreprinderii pentru informare. 
         Pe baza Notei de Constatare Unilaterală se întocmeşte un Raport în 
care prezintă tot ceea ce s-a constatat din verificarea la faţa locului. 
         În situaţia în care se constată că întreprinderea nu a respectat condiţia 
privind durata minimă de menţinere a investiţiei şi crearea  si mentinerea 
locurilor de muncă, prevăzuta de legislaţia comunitară si de schemele de 
ajutor de stat, se propune în Raport recuperarea totală sau parţială, după 
caz, a ajutorului de stat acordat.  

Capitolul IV Concluzii 
 
         Prezentul ghid se adresează întreprinderilor mari, în scopul orientării 
lor în obtinerea de ajutoare de stat sub forma unor sume nerambursabile, 
pentru proiectele de investiţii pe care la realizeaza in România, având ca 
obiectiv dezvoltarea regională şi crearea de noi locuri de muncă. 
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         Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea 
proiectelor de investiţii in vederea obtinerii ajutorului de stat şi descrie 
modalitatea de selecţie, aprobare şi verificare a derularii acestora. 
         Precizăm că acest document nu exonerează solicitanţii de 
respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniu. 
         Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute de 
schemele de ajutor de stat determină aplicarea de către M.F.P. a măsurilor 
necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


