Ordinul 3188 din 12 decembrie 2011 (Ordinul 3188/2011)
Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006
privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotararii Guvernului nr. 651/2006 privind
aprobarea Politicii in domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, in temeiul
art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si
functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu
modificarile si completarile ulterioare, ministrul economiei, comertului si mediului de
afaceri emite urmatorul ordin:
Art. 1. Se aproba Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea si implementarea
operatiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si
international - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de interventie 1.3
"Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial
"Cresterea competitivitatii economice", prevazuta in anexa care face parte integranta din
prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p.Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Borbely Karoly,
secretar de stat
Bucuresti, 12 decembrie 2011.
Nr. 3.188.
ANEXA
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
pentru sprijinirea si implementarea operatiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al
afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate" din cadrul
domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al
Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"

I. Obiectivele schemei
Art. 1. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis consta in acordarea de sprijin
financiar pentru implementarea coordonata si coerenta a proiectelor si realizarea
strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate existenti sau potentiali.
Art. 2. In cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, sprijinul financiar se acorda
pentru proiectele de tip "soft" pentru:
a) finantarea cheltuielilor pentru achizitia de servicii de consultanta cu conditia ca
serviciul de consultanta respectiv sa nu se constituie intr-o activitate continua sau
periodica si sa nu fie legat de cheltuielile curente de functionare a activitatii
beneficiarului;
b) finantarea cheltuielilor de management ale polului de competitivitate;
c) finantarea cheltuielilor pentru participarea intreprinderilor mici si mijlocii,
denumite in continuare IMM, la targuri.
Art. 3. Prezenta schema de ajutor de minimis vizeaza in principal intarirea capacitatii
institutionale a polilor de competitivitate, imbunatatirea coerentei proiectelor si
strategiilor de dezvoltare a polilor de competitivitate si crearea premiselor pentru ca
aceste structuri sa se dezvolte in cadrul climatului economic european.
II. Baza legala
Art. 4. (1) Prezenta schema de ajutor de minimis este elaborata in conformitate cu
prevederile urmatoarelor acte normative:
a) Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind
aplicarea art. 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 379 din 28 decembrie 2006;
b) Regulamentul (CE) nr. 364/2004 al Comisiei din 25 februarie 2004 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la
ajutoarele pentru cercetare si dezvoltare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 63 din 28 februarie 2004;
c) Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici
si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Recomandarea Comisiei Europene 361 din 6 mai 2003 privind definirea
microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 124 din 20 mai 2003;
f) Programul operational sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" (POS CCE),
aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.472 din 12 iulie 2007.

Art. 5. Prezenta schema de ajutor de minimis este exceptata de la obligatia de notificare
catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul (CE)
nr. 1.998/2006.
III. Domeniul de aplicare
Art. 6. Prezenta schema de ajutor de minimis se aplica pe intregul teritoriu al
Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
Art. 7. In cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acorda sprijin financiar
beneficiarilor care activeaza in toate sectoarele, cu exceptia:
a) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuit si acvacultura,
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999
privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de
acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie
2000;
b) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara a produselor
agricole, asa cum sunt enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunitatilor
Europene (Tratatul CE);
c) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea (procesarea) si
comercializarea produselor agricole, asa cum sunt enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul
CE, in urmatoarele cazuri:
- cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in
cauza achizitionate de la producatorii primari ori introduse pe piata de intreprinderile
in cauza;
- cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre
producatorii primari;
d) activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, de exemplu,
ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si
functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de
activitatea de export;
e) activitatilor care favorizeaza folosirea marfurilor nationale in locul celor importate;
f) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui;
g) achizitiei de vehicule de transport rutier de marfuri de catre intreprinderile care
efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;
h) intreprinderilor in dificultate, conform Liniilor directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
i) intreprinderilor care activeaza in sectorul constructiei de nave;

j) intreprinderilor care activeaza in industria siderurgica;
k) intreprinderilor care activeaza in sectorul fibre sintetice.
IV. Definitii
Art. 8. In sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, urmatorii termeni se definesc
astfel:
a) asociatie - entitate cu personalitate juridica ce reprezinta mediul de afaceri,
constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare, formata din membrii polului de competitivitate conform unui
contract de parteneriat incheiat special pentru apelul de propuneri de proiecte;
b) asociere - act voluntar ce are la baza un acord de parteneriat intre doua sau mai
multe entitati juridice din cadrul unui pol de competitivitate pentru realizarea in comun
a unui proiect;
c) beneficiar - entitate juridica ce primeste ajutor de stat in cadrul acestei scheme de
ajutor de minimis in baza unui contract de finantare cu administratorul/furnizorul
schemei;
d) catalizator - entitate juridica membra a unui pol de competitivitate de tipul: agentie
de dezvoltare regionala, camera de comert, asociatie de ramura, patronat, alt tip de
organizatie neguvernamentala, societate comerciala de instruire sau consultanta, banca,
orice alta forma juridica de structura de sprijinire a afacerilor in conformitate cu
legislatia in vigoare, daca aceasta desfasoara activitati in sprijinul infiintarii si
dezvoltarii polilor de competitivitate;
e) cerere de finantare - formular completat de catre solicitant, pentru a obtine finantare
in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis;
f) cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor
finantate in cadrul programelor operationale, care pot fi finantate atat din instrumente
structurale, cat si din bugetul de stat si/sau contributia proprie a beneficiarului,
conform reglementarilor legale comunitare si nationale in vigoare;
g) cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizarii proiectelor finantate din
instrumentele structurale in cadrul programelor operationale, care nu pot fi finantate
din fonduri structurale sau de stat, conform reglementarilor comunitare si nationale;
h) cheltuieli salariale - valoarea totala care trebuie platita efectiv de beneficiarul
ajutorului pentru locurile de munca create prin proiect sau in legatura directa cu acesta;
i) comercializarea produselor agricole - detinerea ori expunerea in vederea vanzarii,
oferirea spre vanzare, livrare sau orice alte forme de introducere pe piata, cu exceptia
primei vanzari, de catre un producator primar catre revanzatori sau operatori a oricarei

activitati constand in prepararea unui produs in vederea primei vanzari; o vanzare de
catre un producator primar catre consumatorii finali este considerata comercializare in
cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;
j) furnizorul si administratorul schemei de ajutor de minimis - Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA), prin Autoritatea de management a
Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (AM POS
CCE);
k) intreprinderi mici si mijlocii sau IMM - intreprinderi asa cum sunt definite in anexa
nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 87 si
88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);
l) intreprinderi mari - intreprinderi care nu se incadreaza in definitia IMM-urilor;
m) intreprindere mica - intreprindere care are sub 50 de angajati si a carei cifra de
afaceri anuala si/sau al carei total al bilantului anual nu depaseste 10 milioane euro, in
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 - anexa I;
n) microintreprindere - intreprinderea care are sub 10 angajati si a carei cifra de afaceri
anuala si/sau al carei total al bilantului anual nu depaseste 2 milioane euro, in
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 - anexa I;
o) IMM aflata in dificultate - intreprinderea mica sau mijlocie care indeplineste
urmatoarele conditii:
1. in cazul unei societati cu raspundere limitata, atunci cand mai mult de jumatate din
capitalul social a disparut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut in ultimele 12
luni; sau
2. in cazul unei societati in care cel putin o parte din asociati raspunde nelimitat
pentru datoriile intreprinderii, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu a
disparut, asa cum reiese din contabilitatea societatii, peste un sfert din acest capital fiind
pierdut in ultimele 12 luni; sau
3. indiferent de tipul societatii, cand respectiva intreprindere intruneste conditiile
prevazute de legislatia nationala privind procedura insolventei;
4. o IMM cu o vechime de mai putin de 3 ani nu se considera a fi in dificultate in
aceasta perioada in sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, cu exceptia cazului in
care indeplineste conditiile prevazute la pct. 3;
p) intreprindere mare aflata in dificultate - intreprinderea care fie se regaseste in una
dintre situatiile prevazute la lit. o) pct. 1, 2 sau 3, fie prezinta simultan simptome
obisnuite ale unei intreprinderi aflate in dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor,
scaderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate, scaderea

fluxului de numerar, indatorare crescuta, cresterea sarcinilor financiare si scaderea sau
disparitia valorii activului net;
q) organism/organizatie de cercetare - o entitate, precum o universitate sau un institut
de cercetare, indiferent de statutul sau juridic (organizata conform dreptului public sau
privat) ori de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare
fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face
cunoscute rezultatele prin predare, publicare ori transfer de tehnologie; toate profiturile
trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare;
intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu,
prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu se bucura de acces
preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele
cercetarilor acestuia. Organismele/Organizatiile de cercetare care desfasoara atat
activitati economice, cat si activitati noneconomice sunt calificate drept intreprinderi in
cazul in care nu tin contabilitate separata pentru cele doua activitati;
r) pol de competitivitate - asociere, intr-un spatiu geografic definit, intre intreprinderi,
centre de cercetare, universitati, autoritati publice locale si catalizatori care au la baza o
strategie comuna de dezvoltare cu scopul de a genera sinergii in jurul unor proiecte
inovative orientate spre una sau mai multe piete. Un astfel de pol nu are o localizare
impusa, astfel incat, din punct de vedere teritorial, un pol de competitivitate poate fi
plasat atat intr-o singura locatie zonala, cat si in zone ce apartin mai multor regiuni de
dezvoltare din Romania. Un pol de competitivitate poate fi constituit intr-o entitate
juridica sau poate functiona pe baza unor acorduri de parteneriat intre membrii sai.
Calitatea de pol de competitivitate este dovedita de 3 elemente: componenta (existenta
in pol a celor 3 tipuri de entitati, respectiv intreprinderi, organisme/organizatii de
cercetare/universitati si catalizatori), asocierea (avand ca rezultat fie o persoana
juridica, fie o entitate care functioneaza pe baza unui acord formal de asociere semnat
de membrii polului) si strategia de dezvoltare a polului care este un document insusit
formal (adica semnat) de toti membrii polului;
s) produse agricole - produsele enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul CE, cu exceptia
produselor pescaresti;
t) proiecte de tip "soft" - proiecte de interes comun pentru membrii polului care prevad
activitati, altele decat cele de investitii si de cercetare-dezvoltare-inovare;
u) rata de actualizare - rata calculata conform Comunicarii Comisiei privind revizuirea
metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont, publicata in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C14 din 19 ianuarie 2008;

v) transformarea (procesarea) produselor agricole - o operatiune asupra produsului
agricol in urma careia rezulta de asemenea un produs agricol, cu exceptia activitatilor
agricole necesare prepararii unui produs animal sau vegetal pentru prima vanzare.
V. Beneficiari eligibili
Art. 9. Potentialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis pot fi numai membrii
polilor de competitivitate (inclusiv entitatea de reprezentare a polului si orice asociere a
membrilor polului) organizati astfel:
a) societati comerciale inregistrate conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv entitatea de reprezentare a polului;
b) organizatii neguvernamentale care au activitati economice si/sau reprezinta mediul
de afaceri, constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare;
c) entitati infiintate in baza Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in
Romania, abrogata si inlocuita prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) universitati;
e) organisme/organizatii de cercetare.
VI. Solicitanti
Art. 10. Pentru a beneficia de finantare in cadrul prezentei scheme de ajutor de
minimis, solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
1. sa solicite finantare/finantari pentru proiect/proiecte cu impact asupra intregului
pol de competitivitate al carui membru este;
2. indiferent de forma juridica de organizare, sa nu se afle in procedura de executare
silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare,
administrare speciala si sa nu aiba activitatile suspendate sau alte situatii similare
reglementate de lege;
3. indiferent de forma juridica de organizare, sa indeplineasca conditiile de
eligibilitate stabilite prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunitatilor Europene in art. 93, respectiv:
-nu se afla in stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare ori de
administrare speciala, nu a incheiat concordate, nu si-a suspendat activitatea economica
sau nu face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii ori nu se afla in situatii

similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de
reglementarile nationale;
-nu a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru un delict legat
de conduita sa profesionala;
-nu a comis in conduita sa profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace
pe care autoritatea contractanta le poate justifica;
-si-a indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la fondul asigurarilor sociale sau de
achitare a impozitelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care este stabilit
ori ale tarii autoritatii contractante sau ale tarii unde se executa contractul;
-nu a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda,
coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in
detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
-in urma altei proceduri de achizitionare sau in urma unei proceduri de alocare a unei
subventii finantate de la bugetul comunitar, nu a fost gasit vinovat de incalcarea grava a
contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale;
-reprezentantul legal si/sau reprezentantii partenerilor asociati nu a/au fost subiectul
unei judecati in cadrul careia o instanta judecatoreasca a pronuntat o hotarare definitiva
si irevocabila de condamnare pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii
criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii
Europene;
-in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile din fonduri
publice comunitare si/sau nationale, nu a fost gasit vinovat printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva si irevocabila de incalcarea contractului din cauza
nerespectarii obligatiilor contractuale;
-solicitantul gasit vinovat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de
incalcarea unuia sau mai multor contracte finantate din fonduri publice comunitare
si/sau nationale din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale sau care a recunoscut
debitul stabilit in sarcina sa de catre autoritatea contractanta va putea sa depuna cerere
pentru a fi finantat in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, cu conditia
achitarii acestui debit, precum si a penalitatilor aferente si sa faca dovada achitarii
acestora, precum si a indeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricaror masuri
stabilite in sarcina sa de catre instanta judecatoreasca si/sau de catre autoritatea
contractanta;
4. la data depunerii cererii de finantare, sa isi fi indeplinit obligatiile de plata a
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale
bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Romania. Pentru solicitantii asociati, conditia se aplica fiecarui partener de proiect;

5. sa fie inregistrati in Romania;
6. solicitantul indeplineste si alte conditii specificate in ghidul solicitantului, care nu
aduc atingere prevederilor in materie de ajutor de minimis.
VII. Necesitatea implementarii schemei
Art. 11. In Romania conceptul "poli de competitivitate" este un concept nou si se
bazeaza pe experienta internationala si, in special, pe cea europeana. In ultimii ani
diferite initiative la nivel local si national au dus la aparitia si dezvoltarea unor
aglomerari industriale (de tipul clusterelor inovative) care au un rol din ce in ce mai
mare in progresul economic. Polii de competitivitate reprezinta motoare ale dezvoltarii
economice prin coagularea operatorilor economici pe lanturi tehnologice (de la
proiectarea tehnologiilor/proceselor, bunurilor si serviciilor pana la utilizatorii finali) in
diferite sectoare industriale.
Art. 12. O schema de ajutor de stat a fost elaborata pentru finantarea proiectelor
polilor de competitivitate cu reprezentare nationala si europeana. Aceasta schema de
ajutor de minimis este complementara schemei de ajutor de stat in sensul ca ofera
finantare polilor de competitivitate pentru o implementare coordonata si coerenta a
proiectelor la nivelul intregii structuri. Schema de ajutor de minimis urmareste intarirea
structurilor de poli de competitivitate care se afla in faza incipienta in Romania si
apropierea lor de parteneri europeni cu experienta si traditie in diferite sectoare
industriale.
Art. 13. Schema de ajutor de minimis va finanta acele activitati eligibile in favoarea
polilor de competitivitate care nu au mai fost finantate in ultimii 3 ani din alte surse
publice nationale sau comunitare.
VIII. Plafon maxim
Art. 14. a) Valoarea totala a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar individual
nu va depasi 200.000 euro pe o perioada de 3 ani fiscali. Valoarea totala a ajutorului de
minimis acordat unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea in sectorul
transportului rutier nu va depasi 100.000 euro pe o perioada de 3 ani fiscali. Aceste
plafoane se vor aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul
urmarit si indiferent daca ajutorul acordat de statul membru este finantat partial sau
total din resurse comunitare.
b) Plafonul stabilit va fi exprimat in numerar, ca valoare bruta, inainte de deducerea
taxelor sau a altor obligatii fiscale.

Art. 15. La nivelul unui pol de competitivitate suma totala a cererilor de finantare care
vor beneficia de ajutor de minimis nu poate depasi valoarea de 2.000.000 euro, pe toata
perioada de implementare a prezentei scheme de ajutor de minimis.
Art. 16. In cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, ajutorul de minimis se va
acorda sub forma de finantare nerambursabila, esalonat, pe etape de implementare a
proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizata folosindu-se o rata egala cu rata de
referinta stabilita de Comisia Europeana la momentul acordarii ajutorului de minimis.
Art. 17. Solicitantul va acoperi valoarea cheltuielilor neeligibile si a celor conexe.
Art. 18. In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unui
beneficiar pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (indiferent de forma ajutorului de
minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse
nationale ori comunitare), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in
conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depaseste pragul de
minimis mentionat la art. 14, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei de
ajutor de minimis nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste
plafoane.
IX. Activitati eligibile
Art. 19. Activitatile eligibile pentru aceasta schema de ajutor de minimis se incadreaza
in urmatoarele tipuri:
a) activitati de coordonare, monitorizare si raportare privind implementarea
coordonata si coerenta a proiectelor si realizarea strategiilor de dezvoltare a polilor de
competitivitate;
b) activitati privind functionarea polilor de competitivitate;
c) activitati de instruire, consultanta, pregatirea proiectelor, asistenta de specialitate,
participarea la reuniuni - targuri - conferinte - simpozioane in tara si in Europa;
d) activitati ce contribuie la optimizarea implementarii proiectelor si, respectiv, a
strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate, cum ar fi: comunicare,
construire de imagine (branding) la nivel national si european, mediatizarea proiectelor
si a rezultatelor, intarirea cooperarii cu parteneri interni si europeni;
e) activitati de marketing.
X. Cheltuieli eligibile
Art. 20. Beneficiarii de finantari prin prezenta schema de ajutor de minimis pot
implementa prin resurse proprii proiectele aprobate spre finantare sau pot contracta
implementarea proiectelor prin procedura de achizitie publica a bunurilor si serviciilor
prevazute de respectivele proiecte. In orice situatie responsabilitatea juridica privind

finantarile primite in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis ramane in sarcina
beneficiarului care semneaza contractul cu furnizorul schemei.
Art. 21. Cheltuielile eligibile pentru prezenta schema de ajutor de minimis se
incadreaza in urmatoarele tipuri:
a) cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultanta, cu conditia ca serviciul de
consultanta respectiv sa nu se constituie intr-o activitate continua sau periodica si sa nu
fie legat de cheltuielile curente de functionare a activitatii beneficiarului;
b) cheltuielile de management ale polului de competitivitate;
c) cheltuieli pentru participarea IMM-urilor la targuri.
XI. Criterii de eligibilitate generale pentru beneficiari si proiecte
Art. 22. In baza contractului de finantare incheiat cu furnizorul schemei de ajutor de
minimis, beneficiarii pot deconta cheltuieli eligibile definite la art. 21 si efectuate
incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei
scheme de ajutor de minimis.
Art. 23. La acordarea finantarilor se vor urmari urmatoarele criterii generale:
a) beneficiarii sunt membrii polului de competitivitate;
b) proiectele finantate prin prezenta schema de ajutor de minimis vizeaza activitati
desfasurate in beneficiul polului de competitivitate in ansamblu;
c) activitatile propuse prin proiecte sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii
3 ani si sa nu beneficieze de fonduri publice sau alte surse de finantare;
d) durata proiectelor nu trebuie sa depaseasca 24 de luni de la data semnarii
contractului;
e) proiectele trebuie sa respecte legislatia comunitara aplicabila in domeniul ajutorului
de minimis, egalitatii de sanse, protectiei mediului si eficientei energetice.
XII. Durata de aplicare a schemei
Art. 24. Prezenta schema de ajutor de minimis se aplica de la data publicarii ei in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai
tarziu de 31 decembrie 2013.
XIII. Bugetul schemei de ajutor de minimis
Art. 25. Valoarea maxima estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul
prezentei scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 24 milioane euro,
finantat din POS CCE. Repartizarea anuala, orientativa, a sumelor alocate se prezinta
astfel:

Anul

Sume alocate din POS CCE
(euro)

2012

18.000.000

2013

6.000.000

Art. 26. Numarul estimat al beneficiarilor prezentei scheme de ajutor de minimis este
de 120, corespunzator unui numar orientativ de 12 poli de competitivitate.
Art. 27. Finantarea proiectelor in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se face
in sistem ajutor financiar nerambursabil in proportie de 100%.
XIV. Regula de cumul
Art. 28. Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplica in cazul in care se acorda
masuri de natura ajutorului de minimis aceluiasi beneficiar, indiferent de sursa de
provenienta a acestora, respectiv surse locale, regionale, nationale sau comunitare,
pentru finantarea acelorasi costuri eligibile.
Art. 29. (1) Ajutorul de minimis nu se cumuleaza cu ajutorul de stat pentru aceleasi
costuri eligibile, in cazul in care acest cumul ar duce la o intensitate a ajutorului care
depaseste nivelul stabilit pentru circumstantele specifice fiecarui caz de un regulament
de exceptare pe categorii sau de o decizie adoptata de catre Comisia Europeana.
(2) Valoarea maxima a ajutorului de minimis de care poate beneficia un beneficiar se
calculeaza cumuland ajutoarele de minimis primite in anul fiscal in curs cu ajutoarele
de minimis primite in ultimii 2 ani fiscali consecutivi; aceasta nu poate depasi
echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societatile care activeaza
in sectorul transportului rutier.
(3) Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul ajutorului de minimis va
prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa daca a mai solicitat sau
este in curs de a solicita alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis pentru aceleasi
costuri eligibile. Administratorul schemei de ajutor de minimis va acorda ajutorul de
minimis dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului,
ca prin acordarea finantarii nerambursabile in cadrul prezentei scheme de ajutor de
minimis nu se depaseste pragul de minimis.
XV. Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis
Art. 30. Furnizorul schemei de ajutor de minimis asigura respectarea procedurilor
prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile
nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 137/2007.

Art. 31. Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schema de ajutor de
minimis, solicitantul va depune la furnizorul schemei o cerere de finantare, insotita de
documentele specificate in ghidul solicitantului.
Art. 32. Depunerea, evaluarea si selectia proiectelor se face in doua etape, conform
prevederilor din ghidul solicitantului. Etapa 1 consta in evaluarea si selectia strategiilor
depuse, insotite de fisele de proiecte. Etapa 2 consta in depunerea, evaluarea si selectia
proiectelor individuale. Procedura de implementare a schemei referitoare la etapa a
doua este urmatoarea:
a) lansarea apelului de proiecte;
b) primirea si inregistrarea cererilor de finantare;
c) verificarea administrativa (verificarea conformitatii cererilor si a documentelor
insotitoare) - numai cererile de finantare care trec de aceasta etapa vor putea face
obiectul etapei urmatoare;
d) verificarea eligibilitatii beneficiarilor - numai proiectele care trec de aceasta etapa vor
putea face obiectul etapei urmatoare;
e) verificarea eligibilitatii proiectelor - numai proiectele care trec de aceasta etapa vor
putea face obiectul etapei urmatoare;
f) evaluarea tehnica si financiara si selectia proiectelor;
g) intocmirea si semnarea contractului de finantare;
h) acordarea prefinantarii;
i) depunerea cererii de rambursare insotita de documentele justificative;
j) acordarea finantarii nerambursabile - se face de catre Unitatea de plata a Programului
operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", numai pe baza de
documente justificative si dupa verificarea cheltuielilor;
k) monitorizarea implementarii proiectelor conform prevederilor contractuale.
Art. 33. Evaluarea propunerilor de proiecte se face in concordanta cu criteriile
prevazute in ghidul solicitantului. Criteriile de evaluare pentru proiectele finantate prin
prezenta schema de ajutor de minimis vizeaza: relevanta si impactul economic al
proiectului asupra polului de competitivitate; calitatea si maturitatea proiectului;
sustenabilitatea si capacitatea de operare a solicitantilor.
Art. 34. Furnizorul schemei de ajutor de minimis va incheia contracte de finantare in
limita bugetului alocat schemei, doar cu solicitantii ale caror proiecte au obtinut la
evaluare un punctaj peste pragul de calitate stabilit in ghidul solicitantului.
Art. 35. Inainte de acordarea ajutorului, beneficiarii de ajutor de minimis vor depune
la furnizorul schemei de ajutor de minimis si urmatoarele documente, care sa ateste
indeplinirea tuturor conditiilor mentionate in prezenta schema de ajutor de minimis:

-declaratie pe propria raspundere a beneficiarului de ajutor de minimis, scrisa, despre
orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali si a anului fiscal
curent;
-declaratie pe propria raspundere a beneficiarului de ajutor de minimis cu privire la
valoarea, obiectivul, momentul acordarii si furnizorul ajutoarelor de stat care i-au fost
acordate pentru acoperirea acelorasi costuri eligibile finantate si in cadrul prezentei
scheme de ajutor de minimis.
Art. 36. Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa in scris
beneficiarii schemei cu privire la cuantumul ajutorului acordat in baza prezentei
scheme de ajutor de minimis si caracterul de minimis al acestuia1.
Art. 37. Furnizorul schemei de ajutor de minimis va acorda ajutorul de minimis dupa
ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului, ca prin
acordarea finantarii nerambursabile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu
se depaseste pragul de minimis.
Art. 38. Furnizorul schemei de ajutor de minimis isi rezerva dreptul de a nu achita
ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat, in
cazul in care documentele si informatiile furnizate de catre beneficiar in documentele
depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.
XVI. Reguli privind transparenta, monitorizarea si raportarea
Art. 39. (1) Furnizorul schemei de ajutor de minimis are obligatia de a supraveghea
permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile
care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema de ajutor de
minimis ori prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.
(2) In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre
furnizorul schemei de ajutor de minimis, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si
informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.
(3) In cazul in care furnizorul schemei de ajutor de minimis nu are date definitive
privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
(4) Erorile constatate de furnizorul schemei de ajutor de minimis si corectiile legale,
anulari, recalculari, recuperari, rambursari se raporteaza pana la data de 31 martie a
anului urmator anului de raportare.

1

Asa cum este prevazut la art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006
pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 379 din 28 decembrie 2006.

(5) Furnizorul schemei de ajutor de minimis va transmite spre informare Consiliului
Concurentei prezenta schema de minimis in termen de 15 zile de la data adoptarii
acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
Art. 40. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul schemei de ajutor de minimis va
transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in termen de 20
de zile lucratoare sau intr-un termen mai lung stabilit in cerere, toate informatiile pe
care Comisia Europeana le considera necesare pentru a evalua daca au fost respectate
conditiile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006, in special valoarea totala a
ajutorului de minimis primit de o intreprindere.
Art. 41. In vederea asigurarii monitorizarii ajutoarelor de stat la nivel european si
national, furnizorul schemei de ajutor de minimis are obligatia sa pastreze evidente
detaliate referitoare la alocarile individuale acordate catre beneficiari, pe o perioada de
minimum 10 ani de la acordarea ultimului ajutor in cadrul schemei. Aceste evidente
trebuie sa includa toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor
impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.
Art. 42. Fiecare beneficiar va pastra timp de 10 ani evidentele privind ajutoarele de
minimis primite in cadrul prezentei scheme de minimis de la data semnarii contractului
de finantare. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a
demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul
ajutorului de minimis.
XVII. Dispozitii finale
Art. 43. Textul prezentei scheme de ajutor de minimis, precum si ghidul solicitantului
vor fi publicate integral pe site-ul MECMA, la adresa www.minind.ro

