
 

 

FISA DE PROIECT 
HOTARARE 937/ 2016 

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv 

stimularea investitiilor intreprinderilor mici si mijlocii 
 

PROGRAM DE FINANTARE: 

Nume program Schema ajutor de stat: HG 937/2016 

Autoritate de 

Management 

Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri 

Obiective Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat, 
avand ca obiectiv dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii de catre 
intreprinderile mici si mijlocii in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor 
prevazute in anexa nr. 1 a acestei scheme.  

Regiunile Toate regiunile. 

Alocare totala apel Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 900 milioane lei, (aproximativ 
200 milioane euro). 
 
Din bugetul maxim prevazut, suma de 270 milioane lei, (60 milioane euro), va fi 

alocata in mod egal si distinct celor trei zone – pilot: Valea Jiului, zona Rosia 
Montana - Muntii Apuseni si comunitatile marginalizate din Moldova. 
 
Numarul estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in 
baza schemei este de 200 beneficiari. 

Lansare/Termen 
limita de depunere 

TBD 

DETALII PROIECT: 

Finantare 
nerambursabila 

acordata si 

procente 

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar in cadrul acestei scheme 

nu poate depasi 5 milioane lei (aproximativ 1,1 milioane euro). 

 

Regiunea de dezvoltare Procent finantare Procent finantare 

microintreprinderi si 
intreprinderi mici 

intreprinderi 
mijlocii 

Bucuresti  - 2017 35 % 25% 

Bucuresti 2018-2020 30% 20% 

Ilfov 35%  25%  

Regiunea Vest 40% 30% 

Regiunile Nord-Vest, 
Centru, Nord-Est, Sud-Est, 
Sud-Muntenia, Sud-Vest 
Oltenia  

70% 60% 

 

Aplicanti/ 
Solicitanti 
eligibili 

IMMuri 

Conditii de 

eligibilitate ale 
investitiilor 

Investitiile realizate de intreprinderi in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca 

cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:  
 

a) sa fie considerate investitii initiale; 
b) sa aiba o valoare totala, fara T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, 

respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;  
c) sa isi demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada 

implementarii investitiei si 3 ani de la data finalizarii acesteia conform 
planului de afaceri;  

d) sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si 
impozite la bugetul general consolidat al statului, pentru perioada 
implementarii investitiei si 3 ani de la data finalizarii acesteia; 

Conditii eligibilitate 
aplicanti 

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat societatile, care indeplinesc 
cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de 
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eligibilitate:  

a) sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile 
si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si 

functionarea cooperatiei.  
b) sunt intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare IMM, conform 

Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor 
mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,  

c) au capital social integral privat; 
d) sunt inregistrate la oficiul registrului comertului, au sediul social/punct de 

lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei; 
e) activitatea (codul CAEN) pentru care solicita finantare este eligibila in 

cadrul schemei de ajutor de stat si autorizata la momentul depunerii 
cererii de decont, 

f) nu inregistreaza datorii restante la bugetul general consolidat al statului, 
atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;  

g) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare 

silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara 
a activitatii;  

h) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau Oficiilor Teritoriale 
pentru IMM si Cooperatie, denumite in continuare OTIMMC de recuperare a 
unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul 
unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral 
recuperata, cu penalitati aferente.  

i) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate” definite conform art. 2 
alin. (18) din Regulament;  
 

Asociatii sau actionarii care controleaza mai multe intreprinderi pot solicita 
acordarea unui ajutor de stat in cadrul prezentei scheme doar in numele unei 
singure societati. 

Cheltuieli eligibile Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investitilor initiale, costurile fara T.V.A. 
aferente realizarii, respectiv achizitionarii, de active corporale si/sau necorporale, 

precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor aferente investitiei initiale, 
in scopul realizarii unor obiective de investitii, dupa cum urmeaza: 

a) Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea 
- valoarea maxima considerata eligibila in cazul activelor corporale de 

natura constructiilor nu poate depasi 1.650 lei/mp arie desfasurata, 
respectiv echivalentul a 365 euro/ mp arie desfasurata; 

b) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru – prevazute la 
subgrupele 2.1 si 2.2. din Hotararea Guvernului nr 2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare 
a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare; 

c) Activele necorporale amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o 

concretizare fizica sau financiara precum brevete, licente, know-how sau 
alte drepturi de proprietate intelectuala; 

 
Activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 

conditii de eligibilitate: 
a) sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat 

pentru atingerea obiectivelor investitiei pentru care s-a solicitat finantarea; 
b) sa fie incluse in activele intreprinderii beneficiare de ajutor de stat si sa 

ramana asociate investitiei pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada 
de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei; 

c) sa fie achizitionate in conditii de piata, de la terti care nu au legaturi cu 
cumparatorul. 

 

In cazul inchirierii constructiilor aferente investitiei, contractul de inchiriere trebuie 
sa aiba o valabilitate de cel putin 5 ani de la data finalizarii investitiei, iar valoarea 
maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna. 
 
Cheltuielile cu inchirierea constructiilor aferente investitiei sunt eligibile numai 
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pentru perioada cuprinsa intre data semnarii acordului de finantare si data depunerii 

primei cereri de decontare a cheltuielilor aferente investitiei 
 

Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente activelor necorporale 
nu pot depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei. 
Nu se acorda ajutor de stat pentru cheltuieli efectuate inaintea semnarii acordului 
de finantare. 

Alte detalii In maxim 6 luni de la semnarea acordului beneficiarul este obligat sa demareze 

investitia si sa notifice furnizorul de ajutor de stat in acest sens.  
 
Nu se poate acorda plata ajutorului de stat in avans.  
 
Decontarea se face in maxim doua transe pe an.  
Intreprinderea beneficiara are obligatia de a mentine in stare de functionare 
investitia initiala realizata, pentru o perioada de cel putin 3 ani de la data finalizarii. 

Definitii investitie initiala - investitia in active corporale si necorporale aflate in acelasi 

perimetru, legate de demararea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati 
existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate 
anterior in unitate sau o schimbare fundamentala a procesului general de productie 
al unei unitati existente;  
 

infiintarea unei unitati noi - crearea unui nou amplasament pentru desfasurarea 
activitatii pentru care se solicita finantarea, independent din punct de vedere 
tehnologic de alte unitati existente;  
 
extinderea capacitatii unei unitati existente - marirea capacitatii de productie 
in amplasamentul existent;  

 
diversificarea productiei unei unitati existente - obtinerea de produse sau 
servicii care nu erau realizate anterior in unitatea respectiva; costurile eligibile 
trebuie sa depaseasca cu cel putin 200 % valoarea contabila a activelor reutilizate, 

astfel cum au fost inregistrate in exercitiul financiar ce precede inceperea lucrarilor;  
 
schimbare fundamentala in procesul general de productie - achizitionarea de 

active a caror valoare contabila depaseste amortizarea, calculata in cursul celor trei 
exercitii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care 
se solicita finantare. Simpla inlocuire a activelor existente nu este considerata 
schimbare fundamentala in procesul general de productie;  
 
investitia initiala in favoarea unei noi activitati economice - investitia in 
active corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, legate de demararea unei 

unitati noi sau diversificarea activitatii unei unitati, cu conditia ca noua activitate sa 
nu fie identica sau similara cu activitatea desfasurata anterior in unitatea 
respectiva;  
Activitate identica sau similara - activitatea care face parte din aceeasi clasa 
(cod numeric de patru cifre), conform Ordinului Presedintelui Institutului National de 

Statistica nr. 337/2007 privind Factualizarea Clasificarii activitatilor din economia 

nationala – CAEN.  
 
Acelasi perimetru – amplasarea activelor in aceeasi parcela cadastrala sau parcele 
cadastrale alaturate;  
 
intreprindere in activitate - - intreprinderea care desfasoara activitate economica 
si are situatii financiare anuale aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu 

financiar incheiat; 
 
intreprindere nou-infiintata - intreprinderea infiintata in anul inregistrarii cererii 
de acord pentru finantare sau intreprinderea care nu a desfasurat activitate 
economica, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi inainte de data inregistrarii 
cererii;  
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GRILA DE PUNCTAJ 
 

Nr. Poz. Criteriu de evaluare Punctaj 

1  Categoria intreprinderii  

 1 intreprindere mijlocie 41 

 2 intreprindere mica 38 

 3 Microintreprindere 35 

2  Activitatea pe care acceseaza schema  

 1 Productie (industrie prelucratoare) 85 

 2 Alte industrii si sectoare eligibile 15 

3  Desfasoara efectiv activitate autorizata pe codul CAEN pe care acceseaza  

 1 Vechime activitate autorizata egala sau mai mare de 12 de luni 17  

 2 Vechime activitate autorizata 6-12 luni 7  

 3 Vechime activitate autorizata mai putin de 6 luni 0 

4  Rentabilitatea cifrei de afaceri in ultimul exercitiu financiar  

 
1 

Rentabilitatea cifrei de afaceri ultimul exercitiu financiar Rca> 1% 
(Profit net/cifra de afaceri) 25 

 

2 

Rentabilitatea cifrei de afaceri ultimul exercitiu financiar 

Rca cuprinsa intre 0,01%<=1% 0 

5  Valoarea capitalului subscris si varsat  

 1 Valoarea capitalului subscris si varsat <50.000 EUR 0 

 2 Valoarea capitalului subscris si varsat >50.000 <100.000 EUR 25 

 3 Valoarea capitalului subscris si varsat > 100.000 EUR 45 

6  Valoarea Investitiei  

  Valoare totala investitie initiala (valoarea investitiei in Lei/ 4.500.000) x 25 puncte  

7  Locatia realizarii investitiei-PIB/ locuitor  

 1 Locatia realizarii investitiei, Judet cu PIB/ locuitor sub media nationala ( cf INS*) 51 

 2 Locatia realizarii investitiei, Judet cu PIB/locuitor peste media nationala ( cf INS*) 0 

8 0 Locatia realizarii investitiei-somaj  

 1 Locatia realizarii investitiei, Judet cu somaj sub media nationala (INS*) 0 

 2 Locatia realizarii investitiei, Judet cu somaj peste media nationala (INS*) 51 

9 0 Numarul de locuri de munca nou create  

 1 Numar de locuri de munca nou create (nr locuri X 3 puncte)  

10 0 Valoarea aportului propriu  

 
1 

Valoarea procentului aferent aportului propriu este >= 70% din valoarea eligibila a 
proiectului 27 

 
2 

Valoarea procentului aferent aportului propriu este >= 50% <70% din valoarea 
eligibila a proiectului 18 

 
3 

Valoarea procentului aferent aportului propriu este >= 30% <50%din valoarea 
eligibila a proiectului 9 

11  Ponderea investitiilor  

 
1 

Ponderea investitiilor in active corporale reprezinta mai mult de 70% din valoarea 
cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 38 

 
2 

Ponderea investitiilor in active corporale reprezinta >= 50% <70% din valoarea 
cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 19 

 
INS* Pe baza indicelui de referinta publicat in ultimul Buletin Informativ al Institutului National de 
Statistica inaintea deschiderii sesiunii de inscriere,  

 
Punctajul minim pentru accesarea finantarii este de 150 puncte. 

 


