ORDIN
Nr. _________ din ___________ 2015
privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de
investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea
obţinerii de produse neagricole"
Având în vedere Referatul de aprobare nr. _______ din ___________ 2015 întocmit de Direcţia generală
dezvoltare rurală ‐ Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,
În conformitate cu prevederile:
‐
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007
‐
Avizului Consiliului Concurenței nr. ........... / ............ 2014
‐
Hotărârii Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în
perioada 2014‐2020 pentru investițiile inițiale
În temeiul prevederilor:
‐ art. 13, 14 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
‐ art. 17 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 1305/2014 al Parlamentului European și Consiliului din
17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului,
‐ cap. XIII din Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei (UE) nr. 808/2014 din 17 iulie
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
‐ art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
vice‐prim ministrul, ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul
ORDIN
Art. 1 ‐ Începând cu data prezentului ordin se instituie schema de ajutor de stat, aferentă măsurii 4.2 –
Investiții în active fizice, Submăsura 4.2 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole
și Submăsura 4.2a Investiții pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol din cadrul
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 ‐ 2020, intitulată "Stimularea dezvoltării regionale prin
realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor
agricole în vederea obţinerii de produse neagricole", prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2 ‐ Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministru,
Daniel CONSTANTIN

ANEXA
la Ordinul MADR nr. ___ / ______ 2015
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ‐ "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în
sectorul pomicol, pentru procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole"
CAPITOLUL 1: Dispoziții generale
Art. 1
(1)Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat, în baza căreia pot fi acordate
alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, cu respectarea
prevederilor art. 13,14 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat,,
publicat în Jurnalul Oficial al UE, nr. L287, pg. 1 din 26 iunie 2014 (Regulament de exceptare pe categorii
GBER).
(3)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia generală dezvoltare rurală ‐
Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM PNDR), este
autoritatea responsabilă pentru administrarea prezentei scheme, iar implementarea ei se asigură prin
intermediul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Art. 2 ‐ Textul prezentei scheme este publicat integral pe pagina web a Rețelei Naționale de Ajutor se
Stat, Consiliul Concurenței, la adresawww.ajutordestat.ro și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
la adresa www.madr.ro.
CAPITOLUL 2: Scopul şi obiectivele schemei de ajutor
Art. 3
(1)Necesitatea sprijinului și contribuția la dezvoltarea regională au în vedere sprijinirea realizării de
investiţii iniţiale în active corporale şi necorporale, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea de
produse agricole prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE în vederea obţinerii de produse neagricole;
(2)Scopul acordării sprijinului este de a se realiza produse noi, cu valoare adăugată fără a afecta însă
concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într‐o măsură contrară interesului comun.
Art. 4
(1)Obiectivul general al prezentei scheme vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al
întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii pentru
activitățile menţionate la art. 3.
(2)Obiectivele specifice ale prezentei scheme vizează:
a)introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agroalimentare sau de o
calitate superioară și deschiderea de noi piețe, în special în contextul unor lanțuri alimentare integrate;
b)creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare și obţinerea de noi produse
competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea
standardelor sanitar ‐ veterinare şi de siguranţă alimentară;
c)creșterea numărului de locuri de muncă.
CAPITOLUL 3: Domeniul de aplicare
Art. 5 ‐ Prezenta schemă se adresează tuturor întreprinderilor indiferent de sectorul de activitate, care
realizează investiţii iniţiale în active corporale şi/sau necorporale, inclusiv în sectorul pomicol, pentru
procesarea și marketingul produselor agricole, conform domeniilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta
schemă, întreprinderi situate în următoarele regiuni de dezvoltare din România:

a)Regiunea de Dezvoltare Nord‐Vest, care grupează judeţele Bihor, Bistriţa‐Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu
Mare şi Maramureş;
b)Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi
Sibiu;
c)Regiunea de Dezvoltare Nord‐Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi
Vaslui;
d)Regiunea de Dezvoltare Sud‐Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi
Tulcea;
e)Regiunea de Dezvoltare Sud‐Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
f)Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
g)Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş‐Severin, Hunedoara şi Timiş;
h)Regiunea de Dezvoltare Bucureşti‐Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov
Art. 6
(1) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de
întreprinderile care activează în următoarele sectoare:
a) sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr.
1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea
comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură de modificare a Regulamentelor
(CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
104/2000 al Consiliului (1), cu excepția ajutoarelor pentru formare, ajutoarelor pentru accesul IMM‐
urilor la finanțare, ajutoarelor în materie de cercetare și dezvoltare, ajutoarelor pentru inovare destinate
IMM‐urilor și ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu handicap;
b) ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția compensației pentru
costurile suplimentare, altele decât costurile de transport în regiunile ultraperiferice, astfel cum este
prevăzut la articolul 15 alineatul (2) litera (b) Regulamentul (CE) nr. 651/2014 ‐ GBER, categoriilor de
ajutoare regionale excluse la articolul 13 din același regulament, ajutoarelor pentru consultanță în
favoarea IMM‐urilor, ajutoarelor pentru finanțare de risc, ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare,
ajutoarelor pentru inovare destinate IMM‐urilor, ajutoarelor de mediu, ajutoarelor pentru formare și
ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și lucrătorii cu handicap;
c) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele
cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse
achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii
primari;
d) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt
reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
e) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre,
respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de
distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele
importate;
(2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse, menționate la
literele a), b) sau c) din alin. (1), cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei
scheme, prezenta schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu
condiția ca întreprinderea să demonstreze, prin documente și evidențe financiar‐contabile, că activitățile
desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta
schemă, respectiv să evidențieze separarea activităților sau o distincție între costuri.

CAPITOLUL 4: Definiţii
Art. 7
În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
1.ajutor de stat ‐ orice măsură care îndeplineşte criteriile prevăzute în art. 107 alin. (1) din Tratatul CE;
2.întreprindere ‐ este considerată întreprindere orice entitate care desfășoară o activitate economică,
oricare ar fi forma sa juridică.
3.întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM ‐ sunt, conform anexei I la Regulamentul (CE) nr. 651/2014 ‐
GBER, acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi și a căror cifră de afaceri anuală nu
depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR. Astfel:
‐ în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mijlocie se defineşte ca fiind întreprinderea care are între 50
şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în
lei, sau un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;
‐ în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de
salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă și/sau al cărei rezultat anual al bilanţului contabil nu
depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane euro;
‐ în cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai puţin de 10 salariaţi şi
a cărei cifră de afaceri anuală netă și/sau al cărei rezultat anual al bilanţului contabil nu depăşeşte
echivalentul în lei a 2 milioane euro.
Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare, perioada de referință
precum și stabilirea modului de calcul a acestor date unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile
anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 ‐ GBER, coroborate cu cele ale Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr. 681
din 29 iulie 2004 , cu modificările şi completările ulterioare;
4.întreprinderi mari ‐ întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;
5. acționar majoritar ‐ reprezintă o persoană fizică sau juridică care este acționar/asociat majoritar în
sensul deținerii pachetului de acțiuni cu cea mai mare pondere din totalul acțiunilor/părților sociale ale
societății, care exercită o influență dominantă asupra întreprinderii prin dreptul de vot, prin dreptul de a
numi sau revoca majoritatea membrilor managementului sau consiliului de administrație;
6.întreprindere în dificultate ‐ în conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat
pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, înseamnă o
întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:
(a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin
trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima
sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de
diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul
său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca
făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate
din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în
special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social”
include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
(b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată
pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității
pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se
califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un
intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese
din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o

societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele
societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
(c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește
criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la
cererea creditorilor săi.
(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a
încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de
restructurare.
(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;
și
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.
7. ajutoare regionale pentru investiții ‐ ajutoarele regionale acordate pentru o investiție inițială sau
pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice;
8.investiţie iniţială – o investiţie în active corporale şi/sau necorporale legate de crearea unei noi unităţi,
extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu
au fost fabricate anterior, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități
existente;
9. investiție inițială pentru o nouă activitate economică ‐ o investiție în active corporale și necorporale
legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua
activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea
respectivă;10.aceeași activitate sau o activitate similară ‐ înseamnă o activitate care face parte din
aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a
doua revizuire așa cum e prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice
NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a
anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice;
11.active corporale ‐ active precum terenuri, clădiri și instalații, utilaje şi echipamente;
12.active necorporale ‐ active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe,
know‐how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
13.data acordării ajutorului ‐ înseamnă data semnării contractului de finanțare;
14.demararea lucrărilor de execuție a proiectului sau a unei activități ‐ înseamnă fie demararea
activităților sau a lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament obligatoriu din
punct de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament
care face ireversibil proiectul sau activitatea, luându‐se în considerare situația care survine prima în
ordine cronologică; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și
realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor sau a activității;
15.Cheltuieli eligibile specifice ‐ reprezintă cheltuielile privind realizarea de investiții specifice fiecărei
măsuri/submăsuri cuprinse în PNDR care vor fi detaliate în ghidurile solicitantului.
16.cheltuieli eligibile generale ‐ reprezintă cheltuielile care se încadrează în categoria de cheltuieli
eligibile comune tuturor măsurilor şi acoperă, parțial sau total, costurile necesare pentru pregătirea şi
implementarea proiectelor finanțate din FEADR, în conformitate cu PNDR.17.costuri generale ale
proiectului ‐ reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând
în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv taxele pentru
eliberarea certificatelor conform art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt acestea prevăzute în legislaţia naţională;
17.intensitatea ajutorului de stat ‐ valoarea brută a ajutorului, exprimat ca procentaj din valoarea
actualizată a costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate

înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe se actualizează la
valoarea de la data acordării lor. Rata de actualizare este rata de referinţă în vigoare la data acordării
acestora, calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de
referinţă şi de scont;
16.Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 ‐ 2020 ‐ reprezintă documentul programatic, în sensul
art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în care sunt prevăzute măsurile și sumele alocate României
pentru perioada de programare 2014‐2020, aprobate de Comisia Europeană prin decizie.
17.măsură ‐ set de operațiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritățile
Uniunii în materie de dezvoltare rurală;
18. submăsură – set de operațiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri în conformitate
cu Anexa I, partea 5 din Reg. 808/2014 pentru stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) Nr.
1305‐2013.19.procedură de evaluare şi selectare a proiectelor ‐ procedura de detaliere a etapelor şi a
documentelor necesare din momentul depunerii cererii de finanțare a proiectului până la semnarea
contractului şi cuprinsă într‐un manual elaborat de AFIR, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale, ce va fi publicat imediat după adoptare pe pagina web a MADR şi, respectiv, AFIR;
20..ghidul solicitantului ‐ reprezintă o detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de
informații necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat
pentru fiecare măsură PNDR , aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și publicat
pe site‐ul organismului de implementare.;
21.cerere de plată ‐ solicitarea scrisă pe care beneficiarul o depune la AFIR pentru obţinerea rambursării,
în limita intensităţii ajutorului, a cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării proiectului.
La cererea de plată se ataşează documentele justificative de plată;
22.proiect eligibil ‐ reprezintă proiectul care îndeplineşte condițiile de eligibilitate prevăzute în schema
de ajutor de stat și care poate fi selectat, conform criteriilor de selecție stabilite și detaliate în manualele
de proceduri și în Ghidul Solicitantului
23.contract de finanțare ‐ reprezintă documentul juridic încheiat între AFIR şi beneficiar, prin care se
stabilesc obiectul, drepturile şi obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum şi alte
dispoziții şi condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR în
scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR și care constituie titlu executoriu.
24.avize şi acorduri necesare investiţiei ‐ documentele‐parte a cadrului legislativ, administrativ şi
operaţional, inclusiv din domeniul mediului, prin intermediul cărora, în baza protocoalelor de
colaborare, AFIR şi celelalte instituţii responsabile vor asigura verificarea proiectelor finanţate prin
măsurile PNDR 2020, astfel încât investiţiile să respecte legislaţia în vigoare;
25.comercializarea produselor agricole ‐ deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea
vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția
primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități
de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar
către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri
distincte, rezervate acestei activități;
26.producția agricolă primară ‐ producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în
anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;
27.prelucrarea produselor agricole ‐ orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are
drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în
exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru
prima vânzare;
28.produse agricole ‐ produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor obținute din
pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 11 decembrie 2013;

29.produse neagricole ‐ produsele de origine agricolă, dar neprevăzute în anexa 1 la Tratatul CE,
obţinute prin procesarea materiilor prime produse agricole conform anexei 1 la Tratatul CE, cu excepţia
produselor piscicole şi de acvacultură;
32.proiectele integrate ‐ combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a cel puțin două
măsuri diferite, una dintre ele fiind măsura 4, și asigură accesul la finanțare a aceluiași beneficiar. Un
proiect integrat poate fi prezentat într‐o singură cerere de finanțare, poate fi evaluat ca atare în cadrul
unei singure sesiuni de depunere și diferitele operațiuni pot începe simultan. Condițiile de eligibilitate
legate de toate operațiunile incluse în proiectul integrat trebuie să fie îndeplinite până la încheierea
contractului de finanțare, chiar dacă punerea în aplicare a unora dintre operațiuni este programată într‐
o etapă ulterioară. În conformitate cu Reg. 808/2014 de punere în aplicare a normelor de aplicare a Reg.
1305/2013, art. 11 (3), dacă o operațiune se încadrează în două sau mai multe măsuri sau în două sau
mai multe tipuri diferite de operațiuni, statele membre pot atribui cheltuielile măsurii sau tipului de
operațiune care predomină. Se aplică rata specifică a contribuției aferentă respectivei măsuri dominante
sau respectivului tip de operațiune dominant.33.investitii colective ‐ investiții legate de asigurarea unei
cooperări între producători, prin promovarea unor investiții în facilități comune mai eficiente și
profitabile, cum sunt echipamente, infrastructură și altele. Aceste investiții pot fi derulate de forme
asociative ale fermierilor (cooperative, asociaţii, grupuri, altele) și vor deservi interesul membrilor din
cadrul cooperativelor și grupurilor de producători.
35. lanțul alimentar integrat ‐ succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități implicate în
producerea, procesarea, distributia, depozitarea și manipularea produselor agro‐alimentare de la
producția primară până la consum;
CAPITOLUL 5: Condiții de eligibilitate pentru beneficiari
Art. 8
(1)Prevederile prezentei scheme se aplică tuturor întreprinderilor care realizează investiţii în domeniile
menţionate la cap. 3 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)
se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili așa cum sunt definiți în fișele submăsurilor 4.2 și
4.2.a;
b)
asigură cofinanțarea investiției;
c)
prezintă cazier judiciar și fiscal fără înscrisuri, atât întreprinderea cât și reprezentantul legal al
acesteia;
d)
nu sunt considerate firme în dificultate;
e)
nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere
operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii
similare reglementate de lege;
f)
la data depunerii cererii de finanţare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv
bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de
asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;
g)
nu sunt întreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei
decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa
comună.
(2) Solicitanții anexează cererii de finanțare Declarația cu privire la firmele în dificultate, conform
modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta schemă.
(3)Nu se acordă sprijin prin prezenta schemă unei întreprinderi în cazul căreia s‐a stabilit că a creat în
mod artificial condițiile necesare pentru a obține sprijin financiar în scopul obținerii unui avantaj care
contravine obiectivelor schemei de ajutor.
(4) Sunt restricționate de la finanțare prin prezenta schemă de ajutor, următoarele categorii de
solicitanți/beneficiari:

a) solicitanții/beneficiarii înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD,
cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a majorărilor de
întârziere;
b) solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate din inițiativa AFIR, pentru
nerespectarea obligațiilor contractuale, pentru 2 ani de la data rezilierii;
c) solicitanții/beneficiarii în privința cărora s‐a constatat că au prezentat declarații pe proprie
răspundere eronate și astfel au creat condiții artificiale, timp de 2 ani de la data constatării;
d) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu
AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus
judecății;
e) solicitanții care dețin întreprinderi în dificultate.
f) beneficiarii care nu au solicitat plăți timp de 1 an de la data contractării fondurilor, blocând
astfel fondurile și conducând la dezangajări de sume din cadrul programului, nu mai pot solicita
finanțare timp de 1 an de la data rezilierii contractului.
g) Conditii privind instrumentele financiare
CAPITOLUL 6: Conditii de eligibilitate a proiectelor
Art. 9
(1)În cadrul prezentei scheme pot fi finanţate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiţii
iniţiale, aşa cum sunt acestea definite la art. 7, pct. 6.
(2)Pentru acordarea sprijinului trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții de eligibilitate
comune sM 4.2 și sM 4.2a după cum urmează:
a)Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista
cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse non‐
Anexa I;
b) Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
c)Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate
avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare
e)Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar‐
veterinar și siguranță alimentară;
d) conditii referitoare la instrumentele financiare
(3) Condiții de eligibilitate specifice sM 4.2 a
a)
Art. 10 ‐ Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentaţia depusă de
întreprindere trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau a mai multor dintre următoarele criterii:
a)o creştere substanţială a dimensiunii investiţiei/activităţii ca urmare a acordării ajutorului;
b)o creştere substanţială a domeniului de aplicare a investiţiei/activităţii ca urmare a acordării
ajutorului;
c)o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de întreprindere pentru proiect/activitate
ca urmare a acordării ajutorului;
d)o creştere substanţială a ritmului de finalizare a investiţiei/activităţii în cauză;
e)investiţia nu ar fi fost realizată în regiunea asistată în cauză în absenţa acordării ajutorului.
CAPITOLUL 7: Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
Art. 11
(1)În cadrul prezentei scheme, atât în cazul IMM, cât şi în cazul întreprinderilor mari, ajutorul de stat se
acordă dacă beneficiarul a adresat, înainte de demararea lucrărilor de executare a proiectului de
investiţii, o cerere pentru ajutor (cerere de finanţare) şi dacă AFIR a confirmat ulterior în scris, prin

notificarea beneficiarului, conform procedurii specifice, că proiectul îndeplineşte condiţiile de
eligibilitate stabilite în prezenta schemă.
(2)Solicitanții, după caz, vor anexa cererii de finanțare Declarația cu privire la statul de IMM, în
conformitate cu modelul prevăzut la Anexa nr. 2 din prezenta schemă.
(3)În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), proiectul nu este eligibil pentru
acordarea de ajutor.
(4)Un beneficiar poate depune o solicitare de finanţare pentru un al doilea proiect privind investiţii în
cadrul aceluiaşi domeniu de intervenţie dintre cele prevăzute la art. 7, cu condiţia ca primul să fie
finalizat.
Art. 12
(1)Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă în urma selectării şi notificării beneficiarului
privind acceptarea cererii de finanţare, urmată de încheierea contractului de finanţare încheiat între
AFIR şi beneficiar.
(2)Plata efectivă a ajutorului se efectuează eşalonat, în maximum 5 tranşe conforme etapelor de
execuție, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, prevăzute în
procedurile specifice ale AFIR.
Art. 13
Beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi avans în procent de 50% din valoarea
proiectului, iar plata acestuia se va face după prezentarea unei scrisori de garanție bancară de 100%.
CAPITOLUL 8: Condiţii de acordare a ajutorului de stat
SECŢIUNEA 8.1: Cheltuieli eligibile și neeligibile
Art. 14
(1)În cadrul acestei scheme se acordă sprijin pentru finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale.
(2)Cheltuielile referitoare la investiţiile iniţiale în active corporale, care vor fi identificate ca necesare
prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, se referă la următoarele:
a)construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii
destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri
necesare proiectelor;
b)construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro;
c)construcţii noi şi/sau modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru producerea şi
stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilităţile şi branşamentele
necesare proiectului de investiţie în limita a 10% din valoarea eligibilă a acestuia;
d)achiziţionarea, inclusiv în leasing, de noi instalaţii, maşini şi echipamente necesare activităţii, inclusiv
pentru producerea de energie din surse regenerabile, îmbunătăţirea controlului intern al calităţii
materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare
şi marketing, precum şi pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul şi
procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase);
e)achiziţii, inclusiv în leasing, de noi mijloace de transport specializate.
f) Costurile generale ale proiectului vor fi realizate pentru studiile pregătitoare şi serviciile de
consultanţă legate de investiţie. Acestea sunt eligibile în limita a 5%, pentru proiectele de investiţii care
presupun achiziții simple și nu prevăd lucrări de construcţii, şi, respectiv, a 10%, pentru proiectele de
investiţii care prevăd lucrări de construcţii, procent calculat din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale
proiectului de investiţii.
(3)Energia din surse regenerabile obţinută în urma realizării investiţiilor menţionate la alin. (2) trebuie
utilizată exclusiv în activitatea proprie.
(4)Cheltuielile legate de achiziţia în leasing a imobilizărilor corporale eligibile, altele decât clădiri, pot fi
considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede expres
obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective în perioada de implementare a proiectului,
până la ultima cerere de plată.

(5)Simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se consideră investiţie şi nu este eligibilă în cadrul
schemei.
(6)Bunurile second‐hand nu sunt eligibile prin prezenta schemă. Sunt considerate eligibile doar
imobilizările corporale noi.
Art. 15 ‐ Sunt neeligibile pentru sprijin în cadrul prezentei scheme următoarele cheltuieli:
i.
‐costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a
dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare,
ii.
‐TVA, cu exceptia celui nerecuperabil
iii.
‐echipamente second‐hand
iv.
achiziţia de terenuri şi clădiri
v.
investițiile în instalații, a căror principală destinație este producția de energie electrică din
biomasă, daca nu utilizează un procentaj minim de x% din energia produsă pentru obținerea
de energie termică în propria întreprindereArt. 16
(1)Cheltuielile referitoare la investiţiile iniţiale în imobilizări necorporale, care vor fi identificate ca
necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, vizează următoarele:
a)organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă
sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
b)cumpărarea de tehnologii (know‐how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului;
c)achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
(2)Imobilizările necorporale, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
‐ să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care beneficiază de ajutor de stat;
‐ să fie considerate imobilizări amortizabile;
‐ să fie achiziţionate de la terţi în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite
controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind
controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările
economice, asupra vânzătorului sau viceversa.
‐ să respecte procedura de achiziții și principiul rezonabilității prețurilor prin raportare la baza de date
elaborată de AFIR și aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
(3) 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.
Art. 17
(1) Imobilizările corporale şi necorporale prevăzute la art. 16 şi 17 aferente investiţiei iniţiale, realizate
cu sprijin nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme, trebuie să fie incluse în categoria activelor
proprii ale beneficiarului şi să fie menţinute şi utilizate în exclusivitate în regiunea beneficiară pentru o
perioadă de 5 ani, iar în cazul IMM‐urilor de 3 ani, termen calculat din momentul în care investiţia a fost
finalizată.
(2) Condiția prevăzută la alin. (1) nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a
devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie
menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.
SECŢIUNEA 8.2: Valoarea maximă a finanţării (intensitatea măsurii de sprijin)
Art. 18
(1)Intensitatea brută a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme în perioada 1 iulie 2014‐
31 decembrie 2020 este:

a)
50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 7 lit. a) ‐ f);
b)
35% în cazul regiunii prevăzute la art. 7 lit. g) și pentru judeţul Ilfov;
c)
15% în perioada 1 iulie 2014‐31 decembrie 2017, respectiv 10% în perioada 1 ianuarie 2018‐31
decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti %
(2)Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) se majorează cu până la 20 de
puncte procentuale pentru întreprinderile mici, inclusiv microîntreprinderi și cu până la 10 puncte
procentuale pentru întreprinderile mijlocii.
(3)Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 3.000.000
euro/proiect.
(4)Proiectele de investiţii ale căror cheltuieli eligibile depăşesc suma de 50 milioane euro nu sunt
eligibile în cadrul prezentei scheme.
Art. 19
Ajutorul total acordat unui beneficiar pentru aceleaşi cheltuieli eligibile nu poate depăşi plafonul maxim
al intensităţii prevăzut la art. 16 alin. (1), indiferent dacă acesta provine din surse naţionale sau
comunitare.
SECŢIUNEA 3: Contribuţia beneficiarului
Art. 20
Pentru a garanta că investiţia este viabilă, beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară din
resurse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor public, după cum urmează:
a) pentru alte întreprinderi:
i.
50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 7 lit. a) ‐ f);
ii.
65% în cazul regiunii prevăzute la art. 7 lit. g) și pentru judeţul Ilfov;
iii.
85% în perioada 1 iulie 2014‐31 decembrie 2017, respectiv 90% în perioada 1 ianuarie 2018‐31
decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti %
b) pentru IMM‐uri
i.
30% pentru întreprinderi mici, respectiv 40 % pentru mijlocii, în cazul regiunilor de dezvoltare
precizate la art. 5 lit. a) ‐ f);
ii.
55% pentru întreprinderi mici, respectiv 45 % pentru mijlocii, în cazul regiunii prevăzute la art. 5
lit. g) și pentru judeţul Ilfov;
iii.
65% pentru întreprinderi mici, respectiv 75 % pentru mijlocii în perioada 1 iulie 2014‐31
decembrie 2017, respectiv 70% pentru întreprinderi mici, respectiv 80% pentru mijlocii în
perioada 1 ianuarie 2018‐31 decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti.
CAPITOLUL 9: Procedura de selecţie a proiectelor
Art. 21
(1) După verificarea eligibilităţii proiectelor de către AFIR, fiecare proiect eligibil va fi punctat în funcţie
de sistemul de punctaj stabilit înaintea lansării sesiunii depunerii de proiecte. AM PNDR, în consultare cu
Comitetul de monitorizare al PNDR 2020 va stabili sistemul de punctaj, precum şi criteriile de
departajare a proiectelor cu punctaj egal
(2)Selecţia va fi făcută de Comitetul de selecţie, care este un organism tehnic, prezidat de către AM
PNDR, şi care are în componenţă reprezentanţi ai AM PNDR şi ai AFIR. Rolul Comitetului de selecţie este
de a face propuneri către AM PNDR pentru finanţarea proiectelor pe baza regulilor de selecţie stabilite.
(3) La stabilirea criteriilor de selecție se vor avea în vedere următoarele 3 principii:
i.
Principiul produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din zone HNV,
scheme de calitate);
ii.
Principiul lanturilor de aprovizionare (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare,
depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare)
iii.
Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători sau cooperativele)

(3)AFIR va întocmi o listă a proiectelor eligibile în ordinea punctajului obţinut şi o va transmite
Comitetului de selecţie.
(4)Dacă valoarea totală a proiectelor eligibile primite se situează sub valoarea totală a alocării financiare,
Comitetul de selecţie va întocmi un raport pe care îl va transmite către directorul general al Autorităţii
de management pentru aprobare.
(5)Dacă valoarea totală a proiectelor eligibile primite se situează peste valoarea totală a alocării
financiare, Comitetul de selecţie va aplica sistemul de punctare şi, atunci când este necesar, criteriile
pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal şi va întocmi un raport, pe care îl va transmite către
directorul general al Autorităţii de management pentru aprobare.
(6)Pe baza rapoartelor primite de la Comitetul de selecţie, AM PNDR va lua decizia finală asupra selecţiei
proiectelor depuse.
CAPITOLUL 10: Durata de aplicare a schemei
Art. 22
Prezenta schemă se aplică începând cu data aprobării acesteia prin ordin şi până la data de 31
decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reguli comunitare în materia ajutorului
de stat regional, aferente post‐perioadei 2014 ‐ 2020.
CAPITOLUL 11: Bugetul schemei
Art. 23
(1)Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată
pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 200 milioane euro.
(2)Sprijinul public nerambursabil se compune din 85% contribuţie comunitară ‐ FEADR şi 15% contribuţie
naţională de la bugetul de stat.
(3)Repartizarea estimativă anuală a sumelor alocate se prezintă astfel:
(euro)
Perioada de programare 2014‐2020
Repartizarea estimativă a sumelor
Anul
2014
‐
2015
45.000.000
2016
45.000.000
2017
40.500.000
2018
35.500.000
2019
22.000.000
2020
22.000.000
TOTAL:
200.000.000
Art. 24
Numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei
scheme este de 550, din care .... IMM.
CAPITOLUL 12: Reguli privind cumulul ajutoarelor
Art. 25
(1)Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile acordate prin prezenta schemă de ajutor poate pot fi
cumulate cu:
(a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile
diferite;

(b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu 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 prezentului regulament.
(2)Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentului regulament se cumulează cu orice tip de ajutoare
de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul nu conduce la o intensitate a
ajutorului care le depășește pe cele prevăzute la art. 21 din prezenta schemă.
(3)Solicitantul atașează cererii de finanțare o Declarație privind respectarea regulii pentru cumulul
ajutoarelor, în conformitate cu modelul prevăzut la Anexa nr. 4 la prezenta schemă.
Art. 26
Autoritatea responsabilă cu administrarea prezentei scheme este AM‐PNDR, iar autoritatea de
implementare a acesteia este AFIR.
Art. 27
(1)Implementarea prezentei scheme se realizează pe baza procedurii AFIR de evaluare şi selectare a
proiectelor, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, şi cuprinde următoarele
etape:
a)lansarea anunţului privind cererea de proiecte finanţate prin PNDR, de către AFIR, pe site‐ul oficial ‐ cu
precizări privind perioada de depunere a proiectelor, fondurile disponibile alocate sesiunii de depunere
a proiectelor, locul depunerii cererilor de finanţare privind suma alocată, alte informaţii generale;
b)evaluarea ‐ selectarea:
(i)primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare, on line ‐ la OJFIR;
(ii)verificarea administrativă (verificarea conformităţii cererilor, a declaraţiilor şi a documentelor
însoţitoare) de către OJFIR ‐ numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei
următoare;
(iii)verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului ‐ diferenţiat, după tipul de proiect, şi anume: de
către OJFIR pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi de către CRPDRP pentru proiecte cu lucrări de
construcţii; numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
(iv)selecţia proiectelor se efectuează la nivelul CRFIR, conform prevederilor art. 22 şi prevederilor
ghidului solicitantului, pentru fiecare domeniu de intervenţie;
c)contractarea: întocmirea şi semnarea contractului de finanţare între AFIR şi beneficiar, însoţit de
anexele specifice ‐ la CRFIR;
d)plata:
(i)depunerea cererii de plată însoţite de documentele justificative ‐ la OJFIR;
(ii)verificarea cheltuielilor, autorizarea şi efectuarea plăţii ‐ la CRFIR;
e)monitorizarea: monitorizarea implementării proiectelor de către AFIR şi AM PNDR, raportarea
stadiului implementării de către AM PNDR.
(2) Lista formularelore‐tip ale declaraţiilor pe propria răspundere şi ale altor documente aferente cererii
de finanțare, se va detalia în ghidul solicitantului care va publicat înainte de anunţarea fiecărei sesiuni de
depunere a proiectelor, pe site‐urile oficiale ale AM PNDR ‐ MADR şi AFIR.
(4)AFIR, prin OJFIR şi CRFIR, va efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanţii
întrunesc condiţiile pentru a beneficia de ajutor de stat, pe baza declaraţiilor pe propria răspundere şi a
documentelor depuse de aceştia.
Art. 28
Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative la OJFIR, modificarea
criteriilor de selecţie sau orice altă prevedere legată de procedura de implementare a prezentei scheme
vor fi anunţate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de lansarea sesiunii de depunere a
proiectelor pentru finanţare, pe pagina oficială de web a AM PNDR ‐ MADR şi a AFIR.

CAPITOLUL 13: Reguli privind informarea, monitorizarea şi raportarea
Art. 29
(1)Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.
9 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 651/2014, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 137/2007.
(2)Proiectele pentru care s‐au efectuat cheltuieli înainte de data publicării prezentei scheme nu vor fi
eligibile pentru ajutoarele regionale.
Art. 30
(1)AFIR va monitoriza respectarea condiţiilor şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă
pe toată perioada de derulare a acesteia. În situaţia în care constată nerespectarea criteriilor prevăzute
în prezenta schemă, va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat,
inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.
(2)Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
Art. 31
(1)AFIR, în calitate de autoritate de implementare a prezentei scheme, trebuie să păstreze înregistrări
detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii. Aceste înregistrări, care
conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 ‐ GBER, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului
ajutor în cadrul prezentei scheme.
(2)Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia să ţină o evidenţă specifică a tuturor ajutoarelor primite atât
în baza prezentei scheme, cât şi a altor scheme de ajutor de stat.
Art. 32
AM PNDR, pe baza datelor furnizate de AFIR, va transmite o raportare anuală Consiliului Concurenţei cu
privire la implementarea prezentei scheme, în forma prevăzută de Regulamentul privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.
175/2007.
CAPITOLUL 14: Dispoziții finale
Art. 33 ‐ Anexele 1 ‐ 4 fac parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de stat.

ANEXA Nr. 1
Domeniile de intervenţii pentru care se acorda sprijin pentru investiţii inițiale întreprinderilor în
cadrul schemei ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru
procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole"

Nr.
Crt.

Denumire activitate

Corespondență
nomenclatoare
Grupe/
clase CAEN

Nomenclatura
combinată
Bruxelles
Non‐Anexa I
TFUE

106
1061

Cap. 19

1062

1901,1905
1902,1905
1905

INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1.
1.1

1.2
2.
2.1
2.2
2.3
3
3.1

3.2

3.3

1

Produse de morărit1, amidon și produse din amidon:
Produse de morărit, din care:
‐ Amestecuri pentru prepararea produselor de brutărie;
‐ Fabricarea amestecurilor de făină și făină mixtă preparată și a
aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiți sau cozonac
Fabricarea și produselor din amidon
Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor
proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiţilorși pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a
produselor conservate de patiserie
Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuş‐cuş‐ului şi altor produse
făinoase similare
Fabricarea altor produse alimentare (grupa 108 CAEN) :
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
zaharoase
‐ de ex. Fabricarea ciocolatei și specialităților din ciocolată, a
produselor zaharoase precum caramele, nuga, fondante,
ciocolată albă, conservarea în zahar a fructelor, nucilor, cojilor
de fructe și a altor părți ale plantelor(fructe confiate, halva) )
Fabricarea condimentelor și ingredientelor
‐ fabricarea mirodeniilor, sosurilor și condimentelor: muștar
preparat, făină și pudră de muștar
Preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice
‐ Fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutriţionale
speciale (Directivele Consiliului, JO L 186, 30.06.1989):
‐ lapte praf pentru sugari;
‐ lapte şi alte alimente pentru copii mici; alimente pentru sugari;
‐ alimente cu conţinut redus de calorii, pentru controlul
greutăţii;
‐ alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale;
‐ alimente cu conţinut redus de sodiu, exclusiv sare şi sare fără

Altele decât cele menționate în anexa I la Tratat (cap. 11)

107
1071

1901

1072
1073

1902

108
1082

1806

1084

2103

1086

1901, 2104

sodiu; alimente fara gluten; alimente recomandate în efortul
muscular intens, in special pentru sportivi; alimente pentru
persoane ce suferă de dereglări ale metabolismului
carbohidraţilor (diabet)
3.4

4.
4.1
5

6.
6.1

6.2

7.
7.1

7.2

2

Alte produse alimentare n.c.a.:
‐ fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă etc.;
‐ fabricarea drojdiei de bere;
‐ fabricarea laptelui obținut în afara lăptăriilor și a înlocuitorilor
de brânză;
Fabricarea produselor lactate (grupa 105 CAEN):
Fabricarea îngheţatei și altor produse similare sub formă de
înghețată, comestibile, cu sau fără cacao
Prelucrarea și conservarea fructelor2 și legumelor:
‐ fabricarea produselor alimentare conținând în principal fructe
sau legume,
‐ fabricarea produselor alimentare din fructe și legume,
fabricarea preparatelor și pastelor din nuci,
‐ fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe și
legume – brânză din soia (tofu)‐ (cod CAEN 1039)
Fabricarea altor produse alimentare (grupa 108 CAEN) :
‐ Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
zaharoase (ex. Fabricarea ciocolatei și specialităților din
ciocolată, a produselor zaharoase precum caramele, nuga,
fondante, ciocolată albă, conservarea în zahar a fructelor,
nucilor, cojilor de fructe și a altor părți ale plantelor (fructe
confiate, halva)
Fabricarea condimentelor și ingredientelor (clasa CAEN):
‐fabricarea mirodeniilor, sosurilor și condimentelor: muștar
preparat, făină și pudră de muștar)
‐ maioneză
‐faină si pudra de muștar ‐muștar preparat etc.
‐fabricarea otetului
‐prelucrarea sării în sare alimentară, de exemplu sare iodată
Fabricarea băuturilor
Fabricarea Berii

‐fabricarea băuturilor din malț, cum sunt berea, berea neagră ‐
fabricarea berii cu conținut redus de alcool și a berii fără alcool
Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
‐fabricarea băuturilor alcoolice fermentate dar nedistilate: cidru,
vin de pere, saké, alte vinuri din fructe;
‐ fabricarea hidromelului și a băuturilor combinate care conțin
vinuri din fructe

1089

2104

105
1052

2105
2105

1039

2001 ‐ 2007

108
1082

1806
1806

1084

2103

110
1105, 1106

22
2203

1103, 1104

2206

Se refera la fructele și legumele cultivate pe terenuri agricole . Nu sunt cuprinse fructele si ciuperile provenind din
flora spontana din zonele forestiere, acestea fiind eligibile prin masurile nonagricole adresate spatiului rural M 6.2 si
6.4.

ANEXA Nr. 2:
DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
‐ model ‐

(Se completează toate rubricile din formularul‐tip în limba română, prin tehnoredactare.)
CAPITOLUL I: Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
I.Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii .......................................................................................
Adresa sediului social ..............................................................................................
Cod unic de înregistrare .........................................................................................
Numele, prenumele şi funcţia preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau
echivalentului ...............................................................................................................
II.Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
|_| Întreprindere autonomă ‐ în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia
economico‐financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără datele de la cap. II.
|_| Întreprindere parteneră ‐ Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform cap. II, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
|_| Întreprindere legată ‐ Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform cap. III, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1
Exerciţiul financiar de referinţă2
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă Active
totale
(mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)

______
1

Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare.
2
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. în cazul întreprinderilor nou‐înfiinţate datele cu privire la
numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea
întreprinderii într‐o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

|_| ‐ Nu
|_| ‐ Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar
anterior.)
Semnătura ..................... (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea) ..............
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data întocmirii ..........................
Semnătura ................................
CAPITOLUL II: Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
I.Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
‐ secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe
adiţionale);
‐ secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe
adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
Perioada de referinţă
Numărul mediu Cifra de afaceri Total
active

anual
salariaţi

de anuală
(mii
euro)

netă (mii
lei/mii euro)

lei/mii

1. Datele3 întreprinderii solicitante sau din situaţiile
financiare anuale consolidate (Se vor introduce datele din
tabelul B1 din secţiunea B.)4
2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor
întreprinderilor partenere, dacă este cazul (Se vor
introduce datele din secţiunea A.)
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate5
(dacă există) ‐ dacă nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din acest tabel (Se vor introduce
datele din tabelul B2 din secţiunea B.)
TOTAL:
Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili
categoria întreprinderii" din cap. I.
II.Fişa de parteneriat
1.Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii ......................................................................................
Adresa sediului social ..................................................................................
Codul unic de înregistrare .....................................................................................................
Numele, prenumele şi funcţia preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau
echivalentului ........................................................................................................................
2.Date referitoare la întreprinderea legată
Perioada de referinţă
Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală Active totale (mii lei/mii
salariaţi6
netă (mii lei/mii euro)
euro)
TOTAL:
NOTĂ:
Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă în
proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile
consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este
necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3.Calculul proporţional
a)Indicaţi exact proporţia deţinută7 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin
intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă
această fişă: .............................................
______
3

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. în cazul întreprinderilor nou‐înfiinţate datele cu privire la
numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
4
Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii
sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în
care întreprinderea este inclusă.
5
Idem nota de subsol 3.
6
în cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de
la întreprinderile legate.
7

Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată
proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din
capitalul
social
al
întreprinderii
solicitante
(sau
în
întreprinderea
legată)
...................................................................................................

b)Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai
mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. I.
Tabelul de parteneriat ‐ A2
Cifra de afaceri
Numărul mediu
Active totale8
anuală
netă
Procent
anual
de
(mii
lei/mii
(mii
lei/mii
salariaţi
euro)
euro)
Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent
la datele introduse în tabelul de la pct. 1
______
8 Active totale reprezintă active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
Aceste date se vor introduce în tabelul A1.
III.Secţiunea A ‐ Întreprinderi partenere
Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare
întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei
întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale
acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de
mai jos.
Date de identificare şi date financiare preliminare
Tabelul A1
Întreprinderea parteneră ‐ Date de identificare
Cifra
de
Active totale
afaceri
Numele
şi
prenumele Numărul
Numele sau Adresa Cod unic
(mii
lei/mii
mediu
anual
anuală
netă
preşedintelui consiliului de
denumirea sediului de
administraţie, directorului de salariaţi (mii lei/mii euro)
întreprinderii social înregistrare
euro)
general sau echivalentului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL:
NOTĂ:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care
întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau
legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se
adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea
nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe
privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

IV.Secţiunea B ‐ Întreprinderi legate
1.Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor
mici şi mijlocii:
|_| Cazul 1: întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în
situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

|_| Cazul 2: întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu
întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate
(tabelul B2).
NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din
alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele
oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în
amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare9.
______
9

Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de
mai jos.
Tabelul B1
Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă Active
totale
salariaţi10
(mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
TOTAL:
______
10

În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin
cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate"
Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
Numele şi prenumele
Întreprinderea
legată
preşedintelui consiliului
(denumirea/datele
de Adresa sediului social
Codul unic de înregistrare de
administraţie,
identificare)
directorului general sau
echivalentului
A.
B.
C.
D.
E.
NOTĂ:
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate,
sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie
adăugate la secţiunea A,

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va
completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare
anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
Tabelul B2
Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală Active
totale
Întreprinderea numărul:
salariaţi
netă (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
1.*)
2.*)
3.*)
4.*)
5.*)
TOTAL:

______
*

) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

NOTĂ:
Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de
întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

V.Fişa privind legătura dintre întreprinderi nr. .......... din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru
întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
1.Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii ..............................................................................................................
Adresa sediului social ................................................................................................................
Codul unic de înregistrare ...............................................................................................................
Numele, prenumele şi funcţia preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau
echivalentului ............
2.Date referitoare la întreprindere
Perioada de referinţă
Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Active
totale
11
de salariaţi
netă (mii lei/mii euro) (mii lei/mii euro)
TOTAL:
______
11
Idem nota de subsol 10.
Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente
acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi
partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile
financiare anuale consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele
aferente acestora şi fişa de parteneriat trebuie introduse în secţiunea A.

ANEXA Nr. 3
DECLARAŢIE pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate"
‐ model ‐
(Se completează toate rubricile din formularul‐tip în limba română, prin tehnoredactare)

DECLARAŢIE
1.Date de identificare a solicitantului
Numele sau denumirea întreprinderii .........................................................................................
Adresa (domiciliul sau sediul social) ........................, codul poştal .........................
Telefon ......................................................., fax ..............................................., e‐mail ............................................................
Data înregistrării întreprinderii .....................................................................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ..........................................................................
Codul de identificare fiscală ...........................................................................................................................................
Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ...................................., deschis la Trezoreria
.............................
Forma juridică ...........................
Capitalul social ......................... lei, deţinut de:
‐ persoane fizice: ...................................... %;
‐ IMM1: ...................................................... %.
Obiectul principal de activitate ..........................................................................
Cod CAEN .......................................................................
Obiectul secundar de activitate2 ...................................................................
Cod CAEN .......................................................................
Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ...........................................................................
Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat) .................................................................................... lei
Valoarea activelor totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate)3 ............................................................................ lei

2.Cazuri de încadrare a unei întreprinderi ca firmă în dificultate4
a)societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul
social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;
b)societatea în care cel puţin o parte din asociaţi răspunde nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci
când s‐a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale
societăţii şi când mai mult de un sfert din acest capital s‐a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;
c)orice întreprindere, indiferent de forma juridică, care întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei
proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.
Chiar în cazul în care niciuna dintre condiţiile prevăzute la lit. a), b) sau c) nu este îndeplinită, o firmă
este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în
scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar.
Interpretarea cazurilor de încadrare a întreprinderii ca "firmă în dificultate"
1.Pentru societăţile cu răspundere limitată: Capitalul social scade în anul [N] faţă de anul [N‐2] cu mai
mult de 50% (CS [N‐2] ‐ CS [N] > 50%*CS [N‐2]) şi în anul N faţă de anul N‐1 cu mai mult de 25% (CS [N‐1]
‐ CS [N] > 25%*CS [N‐1]) ‐ pct. 3.1 din tabel[1].
2.Pentru societăţile pe acţiuni: Capitalul propriu scade în anul [N] faţă de anul [N‐2] cu mai mult de 50%
(CS [N‐2] ‐ CS [N] > 50%*CS [N‐2]) şi în anul [N] faţă de anul [N‐1] cu mai mult de 25% (CS [N‐1] ‐ CS [N] >
25%*CS [N‐1]) ‐ pct. 3.1 din tabel[1].
3.Pentru toate tipurile de întreprinderi, în cazul în care aceasta se află în proces de reorganizare
judiciară şi faliment. Chiar dacă niciuna din condiţiile de mai sus nu se îndeplineşte, o firmă este
considerată în dificultate dacă cel puţin două din condiţiile de mai jos sunt îndeplinite simultan:
4.Cifra de afaceri scade în anul [N] faţă de anul [N‐2] cu mai mult de 50% (CA [N‐2] ‐CA [N] > 50%*CA [N‐
2]) ‐ pct. 5 din tabel[1].
5.Datoriile cresc în anul N faţă de anul N‐2 cu mai mult de 50% (D [N] ‐ D [N‐2] > 50%*D [N‐2]) ‐ pct. 4
din tabel[1].
6.Rezultatul net al exerciţiului financiar, respectiv pierderea netă, creşte în anul N faţă de anul N‐2 cu
mai mult de 50% (P [N] ‐ P [N‐2] > 50%*P [N‐2]) ‐ pct. 9 din tabel[1].
7.Stocurile cresc în anul N faţă de anul N‐2 cu mai mult de 50% (S [N] ‐ S [N‐2] > 50%*S [N‐2]) ‐ pct. 2.1
din tabel[1].

[1] Vezi tabelul de la pct. 3 "Date economico‐financiare ale solicitantului"
3.Date economico‐financiare ale solicitantului5
31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie
[N]
(N‐1)
Indicator
(N‐2)
(lei)
(lei)
(lei)
A
B
1. Total active imobilizate
2. Total active circulante, din care:
2.1. Stocuri
2.2. Disponibilităţi băneşti
2.3. Creanţe
3. Total capitaluri, din care:
3.1. Capital social subscris şi vărsat
4. Total datorii, din care:
4.1. Datorii curente, sub un an
5. Cifra de afaceri
6. Total venituri
7. Total cheltuieli
8. Rezultatul brut al exerciţiului financiar
9. Rezultatul net al exerciţiului financiar
10.
Solvabilitate
patrimonială
(%)
Capital propriu/Total pasiv*100
11.
Lichiditate
generală
(%)
Active circulante/Datorii curente x 100
NB:
[N] reprezintă exerciţiul financiar în curs.
[Bilanţ] reprezintă formularul de bilanţ prescurtat ‐ formularul 10 din situaţiile financiare anuale6.
[CPP] reprezintă contul de profit şi pierdere ‐ formularul 20 din situaţiile financiare anuale6.
De asemenea, se declară pe propria răspundere următoarele:
3.1.Nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională,
dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare
reglementate de lege.
3.2.La data depunerii cererii de finanţare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele
locale, sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru
şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a
contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.
3.3.Nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar
acest ordin nu a fost deja executat.
Subsemnatul (a),................................................................, identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr.
................, eliberat (ă) de .................. la data de ................, cu domiciliul în localitatea ...........................,
str. .............................. nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap......., sectorul/judeţul ....................., funcţia
..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................................., declar pe
propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi
complete.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje
pecuniare este pedepsită conform legii.
Numele ..........................................................................................

Funcţia ..........................................................................................
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului7 ...........................
Data semnării ...............................................................................
______
1

IMM sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, şi care
realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei
a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus
cheltuieli în avans.
2
Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.
3
Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
4
Liniile directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244/2004.
5
Tabelul se va actualiza, după caz, pentru fiecare exerciţiu financiar.
6
Formularele sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
7
Toate declaraţiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

ANEXA Nr. 4
DECLARAŢIE pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii cumulului ajutoarelor de stat
‐ model ‐
(Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare.)

1.Date de identificare a solicitantului
Numele sau denumirea întreprinderii ..........................................................................................................................................
Adresa (domiciliul sau sediul social) ............................................................................, codul poştal ...................................
Telefon ............................................., fax ......................................................, e‐mail ...........................................................
Data înregistrării întreprinderii ..............................................................................................................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ................................................................................................................
Codul de identificare fiscală ...................................................................................................................................................
Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ............................................, deschis la Trezoreria
.............................
Forma juridică ..........................................................
Capitalul social ........................................................... lei, deţinut de:
‐ persoane fizice: .................................................. %;
‐ microîntreprindere: ............................................. %.
Obiectul principal de activitate ...............................................................................................................................................
Cod CAEN .............................................................................................................................................................................
Obiectul secundar de activitate1 ...........................................................................................................................................
Cod CAEN ............................................................................................................................................................................
Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) .......................................................................................
Cifra de afaceri (conform ultimei situaţii financiare anuale) ............................................................................................. lei
Valoarea activelor totale (conform ultimei situaţii financiare anuale)2 ............................................................................... lei

______
1
2

Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.
Activele totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din: active imobilizate (fixe), active circulante şi financiare.

2.Date privind ajutoarele de stat
|_| 1. Nu a mai beneficiat de ajutoare de stat din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse şi
nici de ajutor de minimis.
|_| 2. A beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri naţionale
sau comunitare, după cum urmează:
a)ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani pentru aceleaşi costuri eligibile cu cele menţionate în
schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea
produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole":
‐ lei ‐
Nr.
crt.

Costurile
Data acordării
eligibile care au Forma
ajutorului
de
făcut obiectul ajutorului
minimis
ajutorului
de minimis
(an/lună/zi)
minimis

Furnizorul
de ajutorului
minimis

Sursa şi actul
normativ
în
Suma
de baza căruia a
acordată
beneficiat
de
finanţare

b)ajutoare de stat primite în cadrul unor scheme de ajutor pentru aceleaşi costuri eligibile cu cele
menţionate în schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii
pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole":
‐ lei ‐
Nr.
crt.

Costurile
Data acordării
eligibile care au Forma
ajutorului
de
făcut obiectul ajutorului
stat
ajutorului
de stat
(an/lună/zi)
stat

Furnizorul
de ajutorului
stat

Sursa şi actul
normativ
în
Suma
de baza căruia a
acordată
beneficiat
de
finanţare

Societatea declară că prin cumulul ajutoarelor de stat prevăzute la lit. a) şi b) cu cele acordate în cadrul
schemei pentru aceleaşi costuri eligibile nu se depăşeşte plafonul de ............. %, prevăzută de schema
de ajutor de stat pentru regiunea în care se realizează investiţia.
3.Date de identificare a reprezentantului legal
Subsemnatul (a), .........................................., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ................., eliberat
(ă) de .................. la data de ................, cu domiciliul în localitatea ..............................., str.
......................................nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ....................., funcţia
..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ............................, declar pe propria
răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi
complete.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje
pecuniare este pedepsită conform legii.
Numele ..........................
Funcţia ......................................
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului3 ............................
______
3
Toate declaraţiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să
reprezinte legal întreprinderea.
Data semnării .........................

