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Ministerul Finanţelor Publice, important 
furnizor de ajutor de stat (1)  

Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de 
stat prin schemele de dezvoltare regională pe care le administrează, a 
canalizat fondurile publice alocate pentru realizarea de investiţii. În 
acest sens, pachetul de scheme de ajutor de stat gestionate începând cu 
anul 2007 are drept scop:  

susţinerea acelor proiecte de investiţii de mare anvergură, cu 
importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate 
de vârf care poate constitui o sursă a unui transfer de tehnologie 
semnificativ; 

dezvoltarea regională  prin realizarea de investiţii care utilizează 
tehnologii noi şi creeaza locuri de muncă ;  

favorizarea extinderii şi diversificării activităţilor economice ale 
întreprinderilor situate în regiunile cel mai puţin favorizate;  

obţinerea unui efect multiplicator în economie prin antrenarea şi a 
altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi 
servicii. 

 



Ministerul Finanţelor Publice, important 
furnizor de ajutor de stat (2)  

 În relaţia cu investitorii : 

Acordă asistenţă de specialitate în etapa întocmirii documentaţiei 

necesare pentru obţinerea Acordului finanţare; 

Acordă asistenţă de specialitate în cursul procedurii de plată cu 

privire la etapele premergătoare, pregătirea documentaţiei, etc.; 

Organizează întâlniri cu mediul de afaceri, în cadrul cărora sunt 

prezentate informaţii referitoare la posibilitatea realizării de 

investiţii cu finanţare prin măsuri de natura ajutorului de stat 

(schemele de ajutor de stat, criteriile și condiţiile prevăzute de 

acestea, etc.). 



Ministerul Finanţelor Publice, important 
furnizor de ajutor de stat (3)  

 În relaţia cu Consiliul Concurenţei: 

 Solicită consultanţă la elaborarea schemelor de ajutor de stat iniţiate de 
M.F.P.; 

 Solicită acestei instituţii punctul de vedere asupra proiectelor de acte 
normative iniţiate de acesta sau de alte autorităţi publice care cuprind 
măsuri  susceptibile de a constitui ajutor de stat; 

 Solicită aviz asupra notificărilor /informărilor cu privire la măsuri  de 
ajutor de stat acordate de M.F.P., beneficiind de asemenea, de consultanţă 
pe parcursul corespondenţei cu Comisia Europeană, în vederea aprobării 
măsurilor, respectiv: 

- consultanţă asupra modalităţii de întocmire a notificărilor/informărilor; 

- consultanţă asupra conţinutului notificărilor/informărilor; 

- consultanţă pe parcursul discuţiilor tehnice cu Comisia Europeană 
referitoare la ajutorul de stat notificat. 

 Transmite informaţii cu privire la ajutoarele de stat acordate în cadrul 
procedurii de raportare și monitorizare. 

 

 

 

 

 



Ministerul Finanţelor Publice, important 
furnizor de ajutor de stat (4)  

 

 În relaţia cu Comisia Europeană prin intermediul 
Consiliului Concurenţei: 

De asemenea, Ministerul Finanţelor beneficiază de consultanţă 
din partea Consiliului Concurenţei atât în cadrul discuţiilor tehnice 
cu Comisia Europeană, cât și în cazul în care Comisia Europeană 
solicită informaţii suplimentare referitoare la ajutoarele de stat 
acordate de Ministerul Finanţelor Publice. 

 



Schemele de ajutor stat administrate de 

Ministerul Finanţelor Publice (1) 

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

stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

H.G. nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de 

stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor cu 

modificările şi completările ulterioare; 

H.G. nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor 

pentru sprijinirea investiţiilor care promoveazǎ dezvoltarea 

regionalǎ prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de 

muncǎ. 

 

 Scheme de ajutor de stat aflate în derulare, a căror valabilitate expiră la٭

31.12.2013. 

 



Schemele de ajutor stat administrate de 

Ministerul Finanţelor Publice (2) 

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

economice prin sprijinirea realizării de investiţii, cu 

modificările şi completările ulterioare - schemă închisă  

pentru emiterea de acorduri de principiu pentru 

finanţare la data de 01.01.2009; 

H.G. nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de 

minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea 

întreprinderilor – schemă închisă pentru emiterea de 

acorduri de principiu pentru finanţare la data de 

07.06.2010. 

 



Baza legală comunitară 

 Schemele de ajutor de stat sunt instituite în 

baza următoarelor regulamente comunitare, a căror 

valabilitate expiră la data de 31.12.2013: 

Liniile directoare privind ajutoarele de stat 

regionale pentru perioada 2007 – 2013; 

Regulamentul CE nr. 800/2008 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa 

comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat. 

 



H.G. nr.  753/2008 

Particularităţile schemei de ajutor de stat 

Schemă de ajutor de stat notificată și autorizată de Comisia 
Europeană; 

Schemă de ajutor de stat elaborată în baza Liniilor directoare 
comunitare privind ajutorul de stat regional 2007 – 2013; 

Obiective vizate:  

-Realizarea unei investiţii iniţiale > 100 mil. euro ; 

-Crearea a minimum 500 noi locuri de muncă. 

Valoarea ajutorului de stat care se poate acorda se calculează 
utilizând o formulă care utilizează, atât valoarea costurilor eligibile 
cât şi cea a plafonului regional ajustat. 

Ajutoarele de stat  care depăşesc echivalentul în lei a 30 milioane 
Euro ce intenţionează a se acorda în regiunea Bucureşti – Ilfov, şi 
respectiv 37,5 milioane Euro în celelalte regiuni se notifică Comisiei 
Europene, individual. 

 



Domenii de aplicare ale schemelor de ajutor 
exceptate de la obligaţia notificării 

H.G. nr. 1680/2008 H.G. nr. 797/2012 

 
 
În toate sectoarele, cu accent pe: 
 
Industrie; 
Medical; 
Turism. 

C - Industria prelucrătoare, fără : 
 C11 Fabricarea băuturilor; 
 C12 Fabricarea produselor din tutun. 
 D - Producţia şi furnizarea de energie electrică 
şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; 
 J 582 - Activităţi de editare software; 
 J 61 - Telecomunicaţii; 
 J 62 - Activităţi de servicii în IT; 
 J 63 - Activităţi de servicii informatice; 
 M 72  - Cercetare-dezvoltare. 

Se concentrează pe crearea sau dezvoltarea de 
unităţi productive în sectoare industriale 
precum construcţia de mașini și a 
componentelor, mașini/utilaje, material rulant, 
fabricarea de aeronave, mase plastice, panouri 
fotovoltaice, utilaj petrolier, etc.; 

Finanţarea se acordă în funcţie de valoarea 
activelor; 

Locurile de muncă create au fost în marea lor 
majoritate direct productive; 

Are ca obiectiv: susţinerea investiţiilor inovative 
sau a investiţiilor care utilizează tehnologii noi, 
inclusiv ITC. 
Noile locuri de muncă create urmează a fi 
ocupate de personal înalt calificat, în domenii 
precum: cercetare – dezvoltare, inovare, 
energie,  industria prelucrătoare înalt 
tehnologizată, ITC. 



Condiţii de eligibilitate ale schemelor de ajutor de 
stat exceptate de la obligaţia notificării 

H.G. nr. 1680/2008 H.G. nr. 797/2012 

Realizează o investiţie iniţială: Realizează o investiţie iniţială- inovaţia de 

produs; 

- inovaţia de proces;  

 în înţelesul prevăzut de Manualul 

OSLO – Linii directoare privind 

colectarea şi interpretarea datelor 

referitoare la inovare, ed. a 3-a, 

elaborate şi publicat de OECD. 

sau  

 

 

Realizează o investiţie iniţială care să 

includă o componentă ITC de 

minim 20% din valoarea planului de 

investiţii (exclusiv terenuri, clădiri) 

și 

 

II. Investitia iniţială creează cel puţin 200 

locuri de muncă 

 
 Nu se prevede un nivel minim al 

investiţiei. 

a) cu o valoare care se încadrează între 5 şi 

10 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, 

şi creează minimum 50 de noi locuri de 

muncă drept urmare a realizării investiţiei 

iniţiale; 

b) cu o valoare care se încadrează între 10 

şi 20 milioane euro inclusiv, echivalent în 

lei, şi creează minimum 100 de noi locuri 

de muncă drept urmare a realizării investiţiei 

iniţiale; 

c) cu o valoare care se încadrează între 20 

şi 30 milioane euro inclusiv, echivalent în 

lei, şi creează minimum 200 de noi locuri 

de muncă drept urmare a realizării investiţiei 

iniţiale; 

d) cu o valoare care depăşeşte 30 milioane 

euro, echivalent în lei, şi creează minimum 

300 de noi locuri de muncă drept urmare a 

realizării investiţiei iniţiale. 



Modalitatea de acordare  
a ajutorului de stat  

Sumă nerambursabilă care nu poate depăşi 
intensitatea maxim aprobată pentru România prin 
Harta ajutorului de stat regional, aprobată de 
Comisia Europeana prin Decizia N2/2007. 

 

 



Procedura de plată a ajutorului de stat în cadrul schemelor de ajutor de 
stat exceptate de la obligaţia notificării 

H.G. nr. 1680/2008 H.G. nr. 797/2012 

Numai după efectuarea totală sau 
parţială a cheltuielilor eligibile 
aferente planului de investiţii; 

Numai după efectuarea totală sau parţială 
a cheltuielilor eligibile aferente costurilor 
salariale; 

Cererea de eliberare a sumei 
nerambursabile depusă de solicitant 
la Registratura Generală a MFP este 
însoţită de Formularul de decont şi 
documente justificative; 

Cererea de plată depusă de solicitant la 
Registratura Generală a MFP este însoţită 
de: 
Formularul de decont şi documente 
justificative; 
cu obligaţia prezentării unei scrisori de garanţie 
bancară, definită la art. 2 lit. o) din H.G. nr. 
797/2012: 
- VALOARE ≥ valoare ajutor de stat plătit+solicitat, 
- VALABILITATE ≥ 1 an calendaristic de la data 
depunerii cererii de plată a ajutorului de stat, 
-REÎNNOIRE - anual pe perioada implementării şi 
monitorizării planului de creare a locurilor de 
muncă. 

Cererea de eliberare a sumei 
nerambursabile se depune după o 
perioadă de minimum 3 luni de la 
demararea proiectului de investiţii.  

 Într-un an calendaristic, întreprinderea 
poate depune o singură Cerere de plată a 
ajutorului de stat. 



Monitorizarea ajutoarelor de stat (1) 
- Raportarea ajutoarelor de stat-  

 O.U.G. nr. 117/2006 prevede în cadrul Capitolului IV – “Monitorizarea 

ajutorului de stat”, la articolul 18, obligaţia pentru furnizorii de ajutor 

de stat de a urmări modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate, de a 

dispune măsuri şi de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul 

solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru 

monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, inclusiv pentru 

întocmirea rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor 

României în calitate de stat membru al Uniunii Europene; 

 În calitate de furnizor de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor Publice 

raportează anual Consiliului Concurenţei ajutoarele de stat acordate; 

 Raportarea ajutoarelor de stat de către Ministerul Finanţelor Publice se 

realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului 

Concurenţei din 20.06.2007 privind procedurile de monitorizare a 

ajutoarelor de stat. 

 



Monitorizarea ajutoarelor de stat (2)  

Pentru a urmări modul de utilizare a ajutoarelor de stat, 

Ministerul Finanţelor Publice întreprinde permanent activităţi 

de monitorizare pentru ajutoarele de stat acordate în baza 

schemelor de ajutor de stat și ajutorului individual 

administrate. 

Activitatea de monitorizare desfășurată de Ministerul 

Finanţelor Publice intervine în următoarele etape de 

implementare a schemelor de ajutor de stat: 

 De la momentul obţinerii acordului de finanţare până la 

ultima plată a ajutorului de aferent fiecărui proiect de 

investiţii aprobat spre finanţare; 

 Verificarea menţinerii investiţiilor/locurilor de muncă pe 

o perioadă de minimum 5 ani. 

 



Monitorizarea ajutoarelor de stat (3)  

În cadrul activităţii de control a ajutoarelor de stat acordate de către 
Statele Membre, Comisia Europeană a întreprins o acţiune de verificare cu 
privire la implementarea prevederilor H.G. nr. 1165/2007 pentru stimularea 
creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv: 

 Analiza efectuată de furnizor în vederea emiterii acordurilor pentru 
finanţare; 

 Analiza și verificarea efectuate de furnizor la plata fiecărei tranșe de 
ajutor de stat; 

 Analiza efectuată de furnizor în procesul de aprobare a modificărilor 
planurilor de investiţii; 

 Verificarea și controlul îndeplinirii obligaţiei de menţinere a investiţiei de 
către beneficiar. 

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice a transmis Comisiei Europene prin 
intermediul Consiliului Concurenţei copii scanate ale documentaţiei care a 
stat la baza celor de mai sus. 
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Bilanţ 
2008 - 2013 

 

•  Acorduri de finanţare emise: 42; 

•  Valoare investiţii: 2.030,59 mil. Euro; 

•  Valoare totală ajutor de stat aprobat: 583,88 mil. Euro; 

•  Valoare totală ajutor de stat plătit: 228,46 mil. Euro; 

•  Numărul de noi locuri de muncă: 15.683; 

•  Domenii prioritare finanţate:  

 auto, fabricarea de material rulant, aeronautică,                   
producţie rulmenţi, mase plastice, energie regenerabilă,        
sisteme microirigaţii, producţie energie, sănătate, turism,        
industria alimentară, industria extractivă, electrocasnice,       
celuloză şi hârtie, produse textile, tehnologia informaţiei. 



Situaţia proiectelor de investiţii analizate în temeiul 
schemelor de ajutor de stat administrate de  

Ministerul Finanţelor Publice 
(Valoare totală = 5.463,63 mil. Euro) 

Acorduri 

emise

2.030,59

mil.Euro

 (37,17% )

Dosare 

în analiză 

394,34

mil. Euro

(7,22% )

Dosare 

respinse

2.642,81

mil. Euro

(48,36% )

Acorduri 

anulate 

395,89 

mil. Euro

(7,25%  )

Acorduri emise Acorduri anulate Dosare respinse Dosare în analiză



Situaţia proiectelor de investiţii analizate în temeiul 
schemelor de ajutor de stat administrate de  

Ministerul Finanţelor Publice 
(Total = 201 Cereri de Acord pentru finanţare) 

Acorduri 

emise

42
 (20,90% )

Dosare 

în analiză 

23
(11,44% )

Dosare 

respinse

123
(61,19% )

Acorduri 

anulate 

13
(6,47%  )

Acorduri emise Acorduri anulate Dosare respinse Dosare în analiză



Ponderea domeniilor în care s-au finanţat proiecte de investiţii în temeiul 
schemelor de ajutor de stat administrate de  

Ministerul Finanţelor Publice 

Produse textile

1

 2,38%

Maşini, utilaje 

şi echipamente

2 

(4,76% )

Auto 

22

(52,38% )

Sănătate 

1 

(2,38% )

Alte mijloace 

de transport 

2

(4,76% )

Tehnologia 

informaţiei 

4

(9,52% )

Energie electrică 

1

(2,38% )

Produse din 

celuloză şi hârtie

1 

(2,38% )

Energie 

electrică

1

(2,38%)

Turism 

2

(4,76% )

Produse 

electrocasnice 

2

(4,76% )

Panouri 

fotovoltaice 

1

(2,38% )

Produse 

din cauciuc 

şi mase plastice 

1

(2,38% )

Industria 

alimentară 

1

(2,38% )

Auto                          

Maşini, utilaje şi

echipamente
Sănătate

Alte mijloace de

transport
Panouri fotovoltaice

Produse din cauciuc

şi mase plastice
Industria alimentară

Turism

Produse

electrocasnice 
Energie electrică

Produse din celuloză

şi hârtie
Produse metalice

Tehnologia informaţiei

Produse textile



Ponderea noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării investiţiilor 
finanţate în temeiul schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerul 

Finanţelor Publice  
pe regiuni de dezvoltare 

(Total = 15.683 de noi locuri de muncă) 

Bucureşti  

1.820

(11,6  % )

Nord-Vest 

2.500

(15,94 % )
Centru 

2.277

(14,51 % )

 Vest 

724 

(4,62 % )

Sud-Vest 

2.640

(16,83% )

Sud-Est

762

(4,89 % )

Sud 

2.793 

(17,8 % )

Nord-Est 

2167

(13,81 %  )

Sud Sud-Vest Sud-Est Centru Vest Nord-Vest Nord-Est Bucureşti



Ponderea Acordurilor de finanţare emise în temeiul schemelor de Ajutor de stat 
administrate de Ministerul Finanţelor Publice  

pe regiuni de dezvoltare 

Sud-Est 

3

(7,14 % )

Centru

8

(19,05% )

Nord-Est

4

(9,52 % )

Vest 

2

(4,76 % )

Nord-Vest

6

(14,3 % )

Bucureşti 

4

(9,52% )

Sud-Vest  

4 

(9,52 % )

Sud 

11 

(26,19 % )

Sud Sud-Vest Sud-Est Centru Vest Nord-Vest Nord-Est Bucureşti
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Ministerul Finanţelor Publice 

B-dul. Mircea-Vodă nr. 44, intrarea B  

Tel.: +4021 312.41.62 

Fax: +4021 314.48.70 

publicinfo@mfinante.ro 

 

 
 

ENACHE JIRU, Secretar de Stat coordonator 
 

Livia STAN, Director general  
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