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TEME ABORDATE – ZIUA III 

1. Elemente obligatorii ale unei scheme de ajutor 

2. Ajutorul de minimis – concept și regula de minimis aplicabilă 

diverselor domenii 

3. Exceptarea de la obligația de notificare - condiții - principii GBER 

4. Ajutorul regional de investiții exceptat de la obligația de notificare – 

condiții de acordare 

5. Ajutorul regional notificabil - condiții suplimentare de acordare 



A. baza legală a schemei; 

B. domeniul de aplicare; 

C. obiectivul schemei; 

D. criteriile de eligibilitate; 

E. bugetul schemei; 

F. forma ajutorului; 

G. intensitate / cuantum maxim al ajutorului; 

H. durata schemei; 

I. numărul maxim de beneficiari ai schemei; 

J. cumulul ajutoarelor de stat; 

K. reglementările privind monitorizarea şi raportarea ajutoarelor de 

stat. 

ELEMENTE OBLIGATORII ALE SCHEMEI 



A. BAZA LEGALĂ A SCHEMEI 

 se referă la reglementarea legală comunitară în baza căreia se acordă 

ajutorul; 

 este obligatorie de inserat în textul măsurii de ajutor – măsura nu este 

validă fără ea; 

 ajutoarele se pot acorda în baza TFUE, a regulamentelor, liniilor 

directoare, comunicărilor, deciziilor CE. 

BAZA LEGALĂ COMUNITARĂ: 

BAZELE LEGALE SUNT DIFERITE ȘI COMPLEMENTARE! 

BAZA LEGALĂ NAȚIONALĂ: 

 se referă la reglementarea națională în baza căreia furnizorul poate acorda 

ajutorul; 

 este obligatorie de inserat în textul măsurii de ajutor. 



B. DOMENIUL DE APLICARE 

 măsurile de ajutor se aplică întreprinderilor, în funcție de domeniul în care 

acestea activează; 

 domeniile exceptate diferă, funcție de reglementare; 

 sunt vizate, în general, domeniile care se confruntă cu o criză de 

supracapacitate (siderurgie, industrie carboniferă, industrie textilă, industria 

construcțiilor de nave etc); 

 ajutoarele care favorizează producția primară de produse agricole, 

pescuitului sau acvaculturii au norme speciale; 

 nu sunt permise ajutoarele destinate susținerii exporturilor sau cele 

condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele 

importate. 

A SE FACE DEOSEBIRE ÎNTRE DOMENIUL DE APLICARE ȘI 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE! 



C. OBIECTIVUL SCHEMEI 

CLASIFICARE: 

 obiective orizontale; 

 obiective sectoriale; 

 obiective regionale. 

Sunt considerate ca având un obiectiv orizontal ajutoarele de stat acordate 

beneficiarilor, indiferent de domeniul de activitate al acestora, pentru 

realizarea în bune condiţii a unor acţiuni cum ar fi: cercetare-dezvoltare şi 

inovare, protecţia mediului înconjurător (inclusiv economisirea energiei), 

susţinerea şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii, promovarea culturii 

şi a patrimoniului cultural, ocuparea forţei de muncă, instruirea angajaţilor, 

salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate. 

OBIECTIVE ORIZONTALE: 



OBIECTIVELE SECTORIALE: 

Obiectivul sectorial al unei scheme de ajutor de stat se regăseşte în cazul 

în care facilităţile sunt destinate unui anumit sector de activitate. 

Obiectivele regionale au în vedere ajutoarele de stat destinate eliminării 

decalajelor de dezvoltare economică între diverse regiuni, prin susţinerea 

investiţiilor şi crearea de locuri de muncă, prin promovarea dezvoltării, 

modernizării şi diversificării activităţii agenţilor economici localizaţi în acele 

regiuni, prin încurajarea înfiinţării de noi firme în regiune. 

OBIECTIVELE REGIONALE: 

C. OBIECTIVUL SCHEMEI 



 de obicei, prin schemele de ajutor de stat se urmăresc mai multe 

obiective; 

 fiecare schema trebuie să aibă un obiectiv considerat prioritar, 

obiectiv în funcţie de care va fi analizată compatibilitatea schemei cu 

regulile de ajutor de stat; 

 pentru ca schemele de ajutor de stat să aibă efectele urmărite, 

trebuie făcută o alegere bazată pe interesele strategice în 

ansamblu. 

ESENȚIAL! 

OBIECTIVUL REGIONAL ESTE CONSIDERAT A FI, 

ÎNTOTDEAUNA, PRIORITAR! 

C. OBIECTIVUL SCHEMEI 



D. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ACTIVITĂȚI 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE BENEFICIARI 

 sunt stabilite funcție de reglementările comunitare aplicabile în domeniul 

ajutorului de stat; 

 criterii suplimentare pot fi stabilite de furnizori; 

 criteriile suplimentare pot fi mai stricte decât reglementarea comunitară, 

dar nu mai permisive. 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PROIECTE 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CHELTUIELI 



E. BUGETUL SCHEMEI 

 fiecare schema de ajutor de stat trebuie să aibă prevăzut bugetul alocat; 

 bugetul trebuie să fie menţionat atât ca sumă totală, cât şi defalcat pentru 

fiecare an de implementare a schemei; 

 în cazul în care ajutorul se acordă sub forma facilităţilor fiscale, trebuie 

indicate veniturile previzionate (anual şi pe toată durata schemei) la care 

statul renunţă prin acordarea măsurilor respective; 

 în cazul în care bugetul se exprimă în valută (euro), se va indica și bugetul 

echivalent în lei (curs de schimb estimat); 

 bugetul se va stabili maximal. Nu există obligația de a cheltui întreaga 

sumă prevăzută în buget. În cazul în care se dorește suplimentarea 

bugetului, trebuie îndeplinite formalități proprii ajutorului de stat. 



F. FORMA AJUTORULUI 

anularea de datorii / preluarea pierderilor;  

 exceptări / reduceri / amânări de la plata taxelor şi impozitelor;  

 acordarea de împrumuturi cu dobânzi preferenţiale;   

 garanţii acordate de stat, în condiţii preferenţiale;  

 participări cu capital ale statului, dacă rata profitului acestor investiţii este mai 

mică decât cea normală; 

 reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la serviciile prestate (inclusiv 

vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului sau 

autorităţilor publice locale, sub preţul pieţei). 

 anularea de datorii / preluarea pierderilor;  

 exceptări / reduceri / amânări de la plata taxelor şi impozitelor;  

 acordarea de împrumuturi cu dobânzi preferenţiale;   

 garanţii acordate de stat, în condiţii preferenţiale;  

 participări cu capital ale statului, dacă rata profitului acestor investiţii este 

mai mică decât cea normală; 

 reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la serviciile prestate (inclusiv 

vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului sau 

autorităţilor publice locale, sub preţul pieţei). 

TRANSFER DE FONDURI PUBLICE (SUBVENŢII) 

RENUNŢAREA LA VENITURI: 

CREAREA UNEI PIEȚE DE DESFACERE UNUI FURNIZOR 



G. INTENSITATE / CUANTUM MAXIM AL AJUTORULUI 

INTENSITATEA AJUTORULUI (%) – valoarea actualizată, exprimată în 

procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile. 

DEFINIȚIE: 

Există reglementări în domeniul ajutorului de stat care impun: 

- o INTENSITATE MAXIMĂ a ajutoarelor acordate; 

- un VOLUM (CUANTUM) MAXIM al ajutorului acordat/beneficiar. 



H. DURATA SCHEMEI 

 schema de ajutor de stat trebuie să cuprindă prevederi referitoare la 

perioada în care se implementează măsurile de sprijin; 

 trebuie să fie menţionată data la care intră în vigoare schema şi ultima data 

până la care ajutorul de stat va fi acordat. 

DURATA SCHEMEI: 

MOMENTUL ACORDĂRII AJUTORULUI: 

 se referă la momentul semnării ultimului act care dă dreptul beneficiarului 

să intre în posesia ajutorului. 

MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE! 



Contract 2 

Plata 1 

SCHEMĂ DE AJUTOARE 

Plata 2 

AJUTOARE INDIVIDUALE – MOMENTUL ACORDĂRII 

Contract 1 Contract ”n” ... 

Plata 3 Plata ”n” ... 

PLĂȚI INDIVIDUALE – MOMENTUL PLĂȚII 

DURATA SCHEMEI 

H. DURATA SCHEMEI 



I. NUMĂRUL MAXIM DE BENEFICIARI AI SCHEMEI 

 este necesar a fi estimat numărul maxim de agenţi economici care vor 

putea beneficia de finanţare în cadrul respectivei scheme de ajutor de stat; 

 la stabilirea numărului de beneficiari se va ţine cont de: 

- bugetul schemei; 

- perioada de implementare; 

- intensități / cuantumuri maximale ale ajutorului; 

- alte condiţii impuse în cadrul schemei de ajutor de stat. 

 numărul de beneficiari se va stabili maximal. Nu există obligația de a 

acorda ajutoare întregului număr de beneficiari prevăzut; 

 în cazul în care se dorește suplimentarea numărului, trebuie îndeplinite 

formalități proprii ajutorului de stat. 



J. CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT 

CUMULUL AJUTOARELOR – totalitatea ajutoarelor de minimis acordate 

unei întreprinderi sau toate ajutoarele de stat de care beneficiază o 

întreprindere pentru același proiect sau cheltuieli eligibile. 

DEFINIȚIE: 

REGULA DE CUMUL asigură faptul că nu se depășesc INTENSITĂȚILE 

sau CUANTUMURILE MAXIME ADMISIBILE! 

- regula de minimis; 

- regula de cumul a ajutoarelor de stat. 

CATEGORII DE REGULI DE CUMUL: 



K. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA 

Regulamentul Consiliului Concurenţei din 20.06.2007 privind procedurile 

de monitorizare a ajutoarelor de stat 

REGLEMENTARE NAȚIONALĂ: 

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 

din Tratatul CE 

REGLEMENTARE COMUNITARĂ: 

FURNIZORUL ARE OBLIGAȚIA DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A 

AJUTOARELOR / SCHEMELOR! 

CONSILIUL CONCURENȚEI AGREGĂ DATELE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI 

LE TRANSMITE COMISIEI EUROPENE! 



CONCEPTUL DE SCHEMĂ-UMBRELĂ 

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea și implementarea operațiunii 

”Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și 

internațional – Poli de competitivitate” din cadrul DMI 1.3 ”Dezvoltarea 

durabilă a antreprenoriatului” al POS CCE. 

SCHEMA UMBRELĂ – schemă de ajutor de stat cu obiective multiple / buget 

din surse multiple. 

- ajutoare regionale pentru investiții și ocuparea forței de muncă; 

- ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM; 

- ajutoare pentru participarea IMM la târguri; 

- ajutoare pentru cercetare și dezvoltare; 

- ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice; 

- ajutoare pentru drepturile de proprietate ale IMM; 

- ajutoare pt. întreprinderi nou-create inovatoare; 

- ajutoare pentru consultanță în domeniul inovării; 

- ajutoare pt. închirierea de personal înalt calificat. 



TEME ABORDATE – ZIUA III 

1. Elemente obligatorii ale unei scheme de ajutor 

2. Ajutorul de minimis – concept și regula de minimis aplicabilă 

diverselor domenii 

3. Exceptarea de la obligația de notificare - condiții - principii GBER 

4. Ajutorul regional de investiții exceptat de la obligația de notificare – 

condiții de acordare 

5. Ajutorul regional notificabil - condiții suplimentare de acordare 



AJUTORUL DE MINIMIS 

AJUTOARE DE MINIMIS - ajutoarele acordate unei întreprinderi care, 

însumate într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, nu depăşesc valoarea 

de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în 

sectorul transportului de mărfuri în contul terților sau contra cost).  

DEFINIȚIE: 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI din 18 decembrie 

2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

REGLEMENTARE EUROPEANĂ 

CONDIȚIE DE ACORDARE – TRANSPARENȚA AJUTORULUI 



AJUTORUL DE MINIMIS 

 pescuit şi acvacultură; 

 producţia primară a produselor agricole; 

 transformarea şi comercializarea produselor agricole, când: 

 

 - valoarea ajutorului este stabilită  pe baza prețului sau a cantității 

produselor achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață; 

 - ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către 

producătorii primari. 

 

 susţinerea activităţilor legate de export; 

 favorizarea folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 

 achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri de către întreprinderile 

care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. 

DOMENII / SECTOARE EXCEPTATE : 

PRODUSELE AGRICOLE SUNT DEFINITE CF. ANEXEI I LA TFUE! 



AJUTORUL DE MINIMIS 

ÎNTREPRINDERILE AFLATE ÎN DIFICULTATE NU MAI SUNT 

EXCEPTATE DE LA ACORDAREA AJUTOARELOR DE MINIMIS! 

IMPORTANT 

REGULA DE MINIMIS SE APLICĂ ”ÎNTREPRINDERILOR 

UNICE” 

REGLEMENTAREA DIN 2014 A INTRODUS MODIFICĂRI FAȚĂ DE 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1998/2006 

Furnizorii de ajutor de minimis pot fi mai stricți decât 

reglementarea comunitară! 

Menținerea restricției obligă furnizorii la verificarea 

situației financiare a beneficiarilor 



CONCEPTUL DE ”ÎNTREPRINDERE UNICĂ”: 

Pragul de minimis se calculează pentru o ”întreprindere unică” - întreprindere 

care: 

 

 - deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor / asociaților unei alte 

întreprinderi; 

 - deține dreptul de a numi / revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare / conducere / supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

 - are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 

temeiul unui contract încheiat cu aceasta, în temeiul unei prevederi din 

contractul de societate sau din statutul acesteia; 

 - este acționar / asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, 

în baza unui acord cu alți acționari/ asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 

drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

ÎNTREPRINDERI LEGATE PRIN ALTE ÎNTREPRINDERI 

AJUTORUL DE MINIMIS 



REGULI NOI REFERITOARE LA PRAGUL DE MINIMIS: 

 FUZIUNI SAU ACHIZIȚII - se iau în considerare toate ajutoarele de 

minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. 

Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție 

rămân legal acordate. 

 

 O ÎNTREPRINDERE SE ÎMPARTE ÎN DOUĂ SAU MAI MULTE 

ÎNTREPRINDERI SEPARATE - ajutoarele de minimis acordate înainte de 

separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea (întreprinderii 

care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis). 

 

În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis 

se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al 

noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. 

AJUTORUL DE MINIMIS 



PRAGUL DE MINIMIS ȘI REGULA DE CUMUL: 

 pragul de minimis se aplică indiferent de formă / obiectivul urmărit; 

 pragul de minimis se aplică indiferent de sursele de finanţare (naţionale 

sau comunitare); 

 dacă valoarea totală a unui ajutor de minimis ce se intenţionează a se 

acorda, cumulată cu valoarea ajutoarelor de minimis/3 ani fiscali, depăşeşte 

pragul de minimis, ajutorul nu se poate diviza pentru a se asigura 

respectarea pragului de minimis; 

 ajutorul de minimis se cumulează cu alte ajutoare de stat legate de 

aceleaşi costuri eligibile, fără a se depăşi intensitatea ajutorului de stat 

stabilită prin Regulamente sau Decizii adoptate de către Comisia Europeană.   

AJUTORUL DE MINIMIS 



PROCEDURA: 

Ajutorul de minimis se acordă în baza unei scheme / act normativ sau 

administrativ care instituie o alocare individuală / posibilitatea acordării mai 

multor alocări individuale. 

SCHEMA / ACTUL: 

 NU se autorizează de Comisia Europeană; 

 SE se avizează de Consiliul Concurenţei; 

 SE încarcă în RegAS, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

implementării; 

 SE transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile 

de la data adoptării (art. 6 din OUG nr. 117/2006, modificată şi completată 

prin Legea nr. 137/2007). 

AJUTORUL DE MINIMIS 



ALTE REGLEMENTĂRI DE MINIMIS 

SECTORUL AGRICOL 

Regulamentul (CE) nr. 1408/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE 

ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei agricole 

SECTORUL PISCICOL 

Regulamentul (UE) nr. 717/2014 privind aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE 

ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii 

AJUTOARELE PT. SIEG 

Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25.04.2012 privind 

aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE în cazul ajutoarelor de minimis acordate 

întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general 



ALTE REGLEMENTĂRI DE MINIMIS 

Reg 1407/2013 Reg 1408/2013 Reg 717/2014 Reg 360/2012 

R1 R2 R3 R4 

Prag de minimis 200.000 / 100.000 15.000 30.000 500.000 

Calcul/întreprindere unică DA DA DA NU 

APLICARE REGULĂ DE MINIMIS : 

 R1 + R2 + R3 ≤ 200.000 / 100.000 euro / 3 ani fiscali (per întreprindere unică);  

 R2 ≤ 15.000 euro / 3 ani fiscali (per întreprindere unică); 

 R3 ≤ 30.000 euro / 3 ani fiscali (per întreprindere unică); 

 R1 + R2 + R3 + R4 ≤ 500.000 euro / 3 ani fiscali (per întreprindere). 



TEME ABORDATE – ZIUA III 

1. Elemente obligatorii ale unei scheme de ajutor 

2. Ajutorul de minimis – concept și regula de minimis aplicabilă 

diverselor domenii 

3. Exceptarea de la obligația de notificare - condiții - principii GBER 

4. Ajutorul regional de investiții exceptat de la obligația de notificare – 

condiții de acordare 

5. Ajutorul regional notificabil - condiții suplimentare de acordare 



CATEGORII DE AJUTOARE EXCEPTATE 

 ajutoarelor regionale; 

 ajutoarelor destinate IMM-urilor sub formă de ajutoare pentru investiții, 

ajutoarelor de exploatare și ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanțare; 

 ajutoarelor pentru protecția mediului; 

 ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare și inovare; 

 ajutoarelor pentru formare; 

 ajutoarelor pentru recrutarea și încadrarea în muncă a lucrătorilor 

defavorizați și a lucrătorilor cu handicap; 

 ajutoarelor destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre 

naturale; 

 ajutoarelor sociale pentru transportul rezidenților din regiunile îndepărtate; 

 ajutoarelor pentru infrastructura de bandă largă; 

 ajutoarelor pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului; 

 ajutoarelor pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de 

agrement multifuncționale; și 

 ajutoarelor pentru infrastructurile locale. 

COMISIA A ACUMULAT SUFICIENTĂ EXPERIENȚĂ ÎN ANALIZA: 



 ajutorul se acordă pentru activitățile / sectoarele care fac obiectul RGECA; 

 ajutorul se situează sub anumite praguri (praguri de notificare); 

 intensitățile ajutorului respectă prevederile din RGECA; 

 ajutorul se acordă pentru cheltuieli eligibile clar definite în RGECA; 

 ajutorul este transparent; 

 ajutorul are efect stimulativ (prezumat sau dovedit). 

EXCEPTAREA DE LA OBLIGAȚIA DE NOTIFICARE 

CONDIȚII PENTRU ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA EXCEPTĂRILOR 

PROCEDURA DE EXCEPTARE 

REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2014 - RGECA 



PROCEDURA DE EXCEPTARE 

 Fișa de informații se transmite Comisiei, în format standard, în termen de 

20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a unei scheme de ajutoare 

exceptate sau de la acordarea unui ajutor ad-hoc exceptat de la obligația de 

notificare; 

 Fișa de informații este transmisă în format electronic, prin SANI II; 

 Comisia trimite de îndată o confirmare de primire a fișei; 

 Comisia publică fișele de informații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 

pe site-ul internet al Comisiei. 

COMISIA VERIFICĂ ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DIN RGECA 

PĂRȚILE INTERESATE POT CONTESTA MĂSURA! 

EXCEPTAREA DE LA OBLIGAȚIA DE NOTIFICARE 

FIȘĂ DE INFORMARE LA COMISIA EUROPEANĂ 



EFECTUL STIMULATIV 

Beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de acordarea a ajutorului, 

înainte de începerea lucrului la proiectul / activitatea pentru care se solicită 

finanțare. 

CRITERII DE DETERMINARE A EFECTULUI STIMULATIV: 

1. CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI 

ELEMENTE MINIMALE ALE CERERII DE ACORDARE A AJUTORULUI: 

- denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia; 

- descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia; 

- locul de desfășurare a proiectului; 

- lista costurilor proiectului; 

- instrumentul de acordare a ajutorului și valoarea finanțării publice solicitate. 



EFECTUL STIMULATIV 

- demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției; 

- prima comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care 

investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul; 

- cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare (obținerea permiselor și 

realizarea studiilor de fezabilitate), nu sunt considerate ”demarare a 

lucrărilor”; 

- în cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei 

dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată; 

CRITERII DE DETERMINARE A EFECTULUI STIMULATIV: 

2. DATA DEMARĂRII LUCRĂRILOR 



În plus față de depunerea cererii de finanțare înainte de data demarării 

lucrărilor, furnizorul a verificat, înainte de a acorda ajutorul în cauză, că 

ajutoarele vor avea drept rezultat unul sau mai multe dintre următoarele: 

 

 în cazul ajutoarelor regionale pentru investiții, faptul că se realizează un 

proiect care nu ar fi fost realizat în zona respectivă sau nu ar fi fost suficient 

de profitabil pentru beneficiar în zona respectivă în absența ajutoarelor; 

 în toate celelalte cazuri, faptul că există: 

 

- o creștere substanțială a domeniului de aplicare al proiectului / activității ca 

urmare a ajutorului; sau 

- o creștere substanțială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar 

pentru proiect/activitate ca urmare a ajutorului;                  sau 

- o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului / activității în 

cauză. 

EFECTUL STIMULATIV 
CRITERII DE DETERMINARE A EFECTULUI STIMULATIV: 

3. AJUTOARELE AD-HOC ACORDATE ÎNTREPRINDERILOR MARI 



(a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri 

eligibile identificabile diferite; 

(b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se 

suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are 

drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a 

celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul 

RGECA. 

CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT 
AJUTOARELE CU COSTURI ELIGIBILE IDENTIFICABILE POT FI 

CUMULATE CU: 

Ajutoarele de stat exceptate în temeiul RGECA nu se cumulează cu niciun tip 

de ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile dacă un astfel de 

cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depășește pe cele 

prevăzute în regulament. 



SANCȚIUNI ÎN CAZUL NERESPECTĂRII RGECA 

RETRAGEREA BENEFICIULUI EXCEPTĂRII PE CATEGORII! 

Comisia poate, după ce a acordat Statului Membru în cauză posibilitatea de 

a-și face cunoscute opiniile, să adopte o decizie în care să se precizeze că 

toate sau unele dintre viitoarele măsuri de ajutor adoptate de Statul Membru 

în cauză, care altfel ar îndeplini cerințele RGECA, trebuie notificate Comisiei.  

 măsurile prin care se acordă anumite tipuri de ajutoare; 

 măsurile în favoarea anumitor beneficiari; 

 măsurile de ajutor adoptate de anumite autorități din Statul Membru în 

cauză. 

MĂSURILE CARE TREBUIE NOTIFICATE SE POT LIMITA LA: 



TEME ABORDATE – ZIUA III 

1. Elemente obligatorii ale unei scheme de ajutor 

2. Ajutorul de minimis – concept și regula de minimis aplicabilă 

diverselor domenii 

3. Exceptarea de la obligația de notificare - condiții - principii GBER 

4. Ajutorul regional de investiții exceptat de la obligația de notificare – 

condiții de acordare 

5. Ajutorul regional notificabil - condiții suplimentare de acordare 



DEFINIRE: 

Ajutoarele regionale = ajutoarele de stat destinate să favorizeze 

dezvoltarea economică a anumitor regiuni defavorizate din Uniunea 

Europeană. 

AJUTOARELE REGIONALE 

REGIUNI DEFAVORIZATE: 

 zone ”a” - regiunile NUTS 2 al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic 

sau egal cu 75% din media UE-27; 

 zone ”c predefinite” - fostele zone „a”; 

 zone ”c nepredefinite” - regiuni NUTS 3 sau părți din regiuni NUTS 3 care 

formează zone învecinate care sunt adiacente unei zone „a”. 

AJUTOARELE REGIONALE VIZEAZĂ INVESTIȚIILE ȘI CREAREA DE NOI 

LOCURI DE MUNCĂ! 



 pescuitului și acvaculturii; 

 producției agricole primare; 

 închiderii minelor de cărbune necompetitive; 

 siderurgiei; 

 carbonifer; 

 construcțiilor navale; 

 fibrelor sintetice;  

 transporturilor și al infrastructurii conexe;  

 producerii și distribuției de energie și infrastructurii conexe; 

 prelucrării și comercializării produselor agricole când: 

 

   - valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității 

produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață; 

      - ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală 

către producătorii primari. 

NU SE ACORDĂ ÎN SECTOARELE: 

AJUTOARELE REGIONALE 



 întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat 

referitor la un ajutor ilegal; 

 întreprinderi aflate în dificultate; 

 în cazul în care acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca 

beneficiarul să aibă sediul în Statul Membru relevant sau să fie stabilit cu 

preponderență în Statul Membru respectiv; 

 activităților legate de export; 

în cazul în care acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca 

beneficiarul să utilizeze bunuri produse sau servicii naționale; 

 în cazul în care acordarea de ajutoare limitează posibilitatea ca beneficiarii 

să exploateze în alte State Membre rezultatele obținute din cercetare-

dezvoltare și inovare. 

NU SE ACORDĂ: 

AJUTOARELE REGIONALE 



 ÎN CAZUL RELOCĂRILOR - unui beneficiar care a închis aceeași 

activitate sau o activitate similară în SEE  (cod CAEN – 4 cifre) în cei doi ani 

care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare 

regionale de investiții sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are 

planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani 

după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în 

cauză; 

 întreprinderilor al căror obiect principal de activitate este „Activități 

financiare și de asigurări”; 

 întreprinderilor care desfășoară activități în interiorul grupurilor și ale căror 

obiecte principale de activitate sunt „Activități privind sediile sociale” sau 

„Activități de consultanță în afaceri și management”. 

NU SE ACORDĂ : 

AJUTOARELE REGIONALE 



 beneficiarilor care au închis aceeași activitate sau o activitate similară în 

SEE în cei doi ani precedenți sau care, în momentul depunerii cererii de 

ajutor, au planuri de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani 

după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare. 

NU SE ACORDĂ: 

EXCEPTAREA NU SE APLICĂ: 

 schemelor de ajutor de stat regionale, dacă bugetul mediu anual al 

ajutoarelor de stat depășește 150 milioane EUR, la șase luni după intrarea în 

vigoare a acestora; 

 schemelor sectoriale, cu excepția celor destinate activităților turistice, 

infrastructurilor de bandă largă și prelucrării și comercializării produselor 

agricole. 

AJUTOARELE REGIONALE 



NOUA HARTĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI 
HG nr.517/26.06.2014 

2014-2020: 50% 

2014-2020: 50% 

2014-2020: 50% 

2014-2020: 50% 

2014-2020: 35% 

2014-2020: 50% 

2014-2020: 50% 

2014-2017: București - 15%, Ilfov – 35% 

2018-2020: București – 10%, Ilfov – 35% 



 10% pentru întreprinderile mijlocii; 

 20% pentru întreprinderile mici. 

BONUSURI  

FUNCȚIE DE DIMENSIUNEA ÎNTREPRINDERII: 

BONUSURILE SE APLICĂ DOAR PENTRU PROIECTELE ALE CĂROR 

CHELTUIELI ELIGIBILE NU DEPĂȘESC 50 MILIOANE EURO! 

NOUA HARTĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI 
HG nr.517/26.06.2014 



 ajutoarele trebuie să fie acordate în zone asistate; 

 în zonele (3)(a), ajutoarele pot fi acordate pentru o investiție inițială 

indiferent de dimensiunea beneficiarului; 

 în zonele (3)(c), ajutoarele pot fi acordate IMM-urilor pentru orice formă de 

investiție inițială; 

 în zonele (3)(c), ajutoarele pentru întreprinderile mari se acordă numai 

pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice (cod CAEN 

-4 cifre). 

AJUTOARELE REGIONALE PENTRU INVESTIȚII 
CONDIȚII DE ACORDARE: 

INVESTIȚIE INIȚIALĂ înseamnă: 

- investiție în active (ne)corporale legată de demararea de unități noi/ 

extinderea capacității unei unități existente / diversificarea producției unei 

unități / schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei 

unități existente; 

- achiziție de active legate de o unitate închisă sau care să se închidă dacă 

nu ar fi fost achiziționată, cumpărată de un investitor care nu are legătură cu 

vânzătorul. Simpla achiziție de acțiuni nu este considerată investiție inițială. 



 costurile investițiilor în active corporale și necorporale; 

 costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în 

urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioadă de doi ani; sau 

 o combinație între cele două care să nu depășească sumele anterioare 

(cea mai mare). 

COSTURI ELIGIBILE: 

 ACTIVE CORPORALE - terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente; 

 ACTIVE NECORPORALE - brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de 

proprietate intelectuală; 

 COST SALARIAL - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de 

beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând salariul 

brut înainte de impozitare și contribuțiile obligatorii, precum contribuțiile la 

sistemul de securitate socială și costurile cu îngrijirea copiilor și a părinților, 

dintr-o perioadă definită. 

CONCEPTE: 

AJUTOARELE REGIONALE PENTRU INVESTIȚII 



 investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de 

cel puțin 5 ani (3 ani în cazul IMM-urilor) de la finalizarea investițiilor; 

 sunt permise investițiile de înlocuire dacă instalația/ echipamentul a devenit 

depășit / a fost distrus, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută 

în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă; 

 activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția IMM-urilor și celor 

aferente achiziției unei unități). 

ELIGIBILITATE ACTIVE CORPORALE: 

Costurile legate de închirierea de active corporale sunt permise: 

 în cazul terenurilor și clădirilor (contractul de închiriere trebuie să continue 

cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de 

investiții pentru întreprinderile mari și 3 ani în cazul IMM-urilor); 

 în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul 

de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului să 

achiziționeze activul la data la care expiră contractul. 

AJUTOARELE REGIONALE PENTRU INVESTIȚII 



 în cazul achiziționării activelor unei unități, se iau în considerare numai 

costurile de cumpărare a activelor de la terți fără legătură cu cumpărătorul – 

cu excepția cazului în care o întreprindere mică este preluată de un membru 

al familiei proprietarului inițial sau un angajat al acesteia; 

 tranzacția trebuie să aibă loc în condițiile pieței; 

 dacă fost deja acordat un ajutor pentru achiziționarea activelor înainte de 

cumpărarea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile 

aferente achiziționării unei unități; 

 în cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul 

de producție, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea activelor 

legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor trei exerciții 

financiare precedente;  

 în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, 

costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă 

a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce 

precede începerea lucrărilor. 

ELIGIBILITATE ACTIVE CORPORALE: 

AJUTOARELE REGIONALE PENTRU INVESTIȚII 



 trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul; 

 trebuie să fie amortizabile; 

 trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături 

cu cumpărătorul; 

 trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și 

trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o 

perioadă de minimum 5 ani (3 ani în cazul IMM-urilor); 

 pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile 

numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției 

inițiale. 

ELIGIBILITATE ACTIVE NECORPORALE: 

AJUTOARELE REGIONALE PENTRU INVESTIȚII 



 proiectul de investiții determină o creștere netă a numărului de angajați în 

unitatea în cauză, în comparație cu media din ultimele 12 luni (orice loc de 

muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în 

perioada respectivă, iar numărul de persoane angajate cu normă întreagă, cu 

fracțiune de normă și cu contract sezonier trebuie considerat ținându-se 

seama de fracțiunile de unități de muncă anuală ale acestora); 

 fiecare post este ocupat în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor; 

 fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține în regiunea în 

cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani (3 ani în cazul IMM-urilor) de la 

data la care postul a fost ocupat prima dată. 

ELIGIBILITATE COSTURI SALARIALE: 

AJUTOARELE REGIONALE PENTRU INVESTIȚII 



 PROIECT UNIC DE INVESTIȚII - o investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) în 3 ani 

de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în același județ; 

 PROIECT MARE DE INVESTIȚII – proiect cu cheltuieli eligibile de peste 50 milioane euro; 

 pentru proiectele mari de investiții, valoarea totală a ajutoarelor nu depășește valoarea ajutorului ajustat. 

ALTE PREVEDERI: 

R - intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză; 

A - reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane EUR;  

B - este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50-100 milioane EUR; 

C - este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane EUR. 

EXCEPTAREA SE APLICĂ DOAR INVESTIȚIILOR CU COSTURI ELIGIBILE SUB 100 MILIOANE EURO – 

PRAG DE NOTIFICARE! 

VALOAREA AJUSTATĂ A AJUTOARELOR (Vmax): 

LINII DIRECTOARE: Vmax= R × (A + 0,50 × B + 0,34 × C) 

REGULAMENT EXCEPTARE: Vmax= R × (A + 0,50 × B + 0 × C)  

AJUTOARELE REGIONALE PENTRU INVESTIȚII 



 beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel 

puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare 

externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;  

 pentru o investiție inițială legată de proiecte de cooperare teritorială 

europeană, intensitatea ajutorului pentru zona în care este localizată 

investiția inițială se aplică tuturor beneficiarilor participanți la proiect. 

Dacă investiția inițială este localizată în două sau mai multe zone asistate, 

intensitatea maximă a ajutorului este cea aplicabilă în zona asistată 

unde este cheltuită cea mai mare parte din cheltuielile eligibile. În zonele 

(3)(c),  această dispoziție se aplică întreprinderilor mari doar dacă 

investițiile inițiale privesc o nouă activitate economică. 

ALTE PREVEDERI: 

AJUTOARELE REGIONALE PENTRU INVESTIȚII 



TEME ABORDATE – ZIUA III 

1. Elemente obligatorii ale unei scheme de ajutor 

2. Ajutorul de minimis – concept și regula de minimis aplicabilă 

diverselor domenii 

3. Exceptarea de la obligația de notificare - condiții - principii GBER 

4. Ajutorul regional de investiții exceptat de la obligația de notificare – 

condiții de acordare 

5. Ajutorul regional notificabil - condiții suplimentare de acordare 



 contribuția la un obiectiv de interes comun bine definit; 

 necesitatea intervenției statului; 

 adecvarea măsurii de ajutor; 

 efectul de stimulare; 

 proporționalitatea ajutoarelor (ajutorul limitat la minimul necesar); 

 evitarea efectelor negative necorespunzătoare asupra concurenței și a 

schimburilor comerciale dintre statele membre; 

 transparența ajutorului. 

CRITERII DE ANALIZĂ A COMPATIBILITĂȚII: 

AJUTORUL REGIONAL – CONDIȚII SUPLIMENTARE NOTIFICARE 

UTILIZAREA EXCEPTĂRILOR PE CATEGORII REDUCE 

COMPLEXITATEA  ANALIZEI ȘI TERMENELE DE IMPLEMENTARE! 


