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                                                NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv 

stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Potrivit legii, Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri funcţionează ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 

Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare 

în domeniile economie, industrie, resurse minerale 

neenergetice, comerţ, turism, întreprinderi mici şi mijlocii, 

cooperaţie şi mediu de afaceri, în concordanţă cu cerinţele 

economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei 

operatorilor economici.  

Sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii (IMM) este o prioritate atât la nivelul Uniunii 

Europene, cât şi la nivel naţional, deoarece această extrem 

de numeroasă categorie de agenţi economici, mai dinamici 

şi mai flexibili decât societăţile mari, constituie coloana 

vertebrală a oricărei economii moderne.  

În vederea îndeplinirii atribuțiilor conferite prin actul 

normativ de înființare, organizare și funcționare, Ministerul 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

elaborează și implementează proiecte şi programe naționale 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de 

stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora, implementând 

anual scheme de minimis finanţate de la bugetul de stat 

pentru întreprinderi mici şi mijlocii definite în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Măsurile de sprijinire a înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii implementate de MECRMA 

prin programele naţionale bugetate pentru anul 2016 cu 

suma de 159.490 mii lei conform anexei nr. 3/35/26, 

capitolul bugetar 55.16 în cadrul titlului VII ALTE 

TRANSFERURI, Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi 

şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, din 

Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, se 

realizează prin intermediul unor scheme de minimis și se 

încadrează în politica la nivel european de: 

 îmbunătăţire a ritmului de creştere economică şi a 

competitivităţii întreprinderilor într-o economie bazată pe 

cunoaştere, cu un puternic accent pe globalizare; 

 promovarea spiritului antreprenorial; 



2 
 

 îmbunătăţire a cadrului financiar pentru întreprinderi, 

în special pentru IMM; 

 facilitarea accesului IMM la finanţare. 

Totodată, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

807 din 17.09.2014, pentru instituirea unei scheme de ajutor 

de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact 

major în economie, Ministerul Finanțelor Publice 

implementează o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv 

dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în toate 

sectoarele, cu unele excepţii referitoare la sectoarelede 

activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza 

prevederilor legislației comunitare și naționale. 

Întreprinderile, în special la începutul activității, nu sunt 

adesea capabile să demonstreze în fața finanțatorilor 

bonitatea lor financiară, întrucât, de exemplu, nu dispun de 

garanții suficiente, și, de asemenea, nici soliditatea 

planurilor lor de afaceri, întrucât nu au performanțe 

economice dovedite. Ca urmare a asimetriei informațiilor, 

este posibil ca piața financiară să nu ofere finanțarea de care 

aceste întreprinderi, mai ales mici și mijlocii, au nevoie.  

2. Schimbări preconizate Existența unui deficit de finanțare (financing gap) care 

afectează activitatea întreprinderilor, și care în cazul 

României se situează în intervalul 1-10 milioane euro, 

justifică luarea unor măsuri de sprijin public, inclusiv prin 

acordarea de ajutor de stat în anumite circumstanțe 

specifice. Dacă este direcționat în mod corespunzător, 

ajutorul de stat acordat în sprijinul furnizării de finanțare 

pentru aceste întreprinderi poate să fie un mijloc eficace atât 

în privința remedierii disfuncționalităților identificate ale 

pieței financiare, cât și în privința mobilizării ulterioare a 

capitalului privat. 

Pornind de la obiectivele stabilite prin Programul de 

Guvernare, având în vedere numeroasele solicitări ale 

reprezentanților mediului de afaceri și ținând seama de 

concluziile analizelor privind stadiul implementării 

schemelor de ajutor de stat în vigoare, Ministerul 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a 

ajuns la concluzia că este necesară diversificarea 

instrumentelor de sprijin al statului pentru stimularea 

dezvoltării investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii prin 

instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv 

dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii de către 

întreprinderile mici şi mijlocii în toate sectoarele de 

activitate, cu excepţia celor pentru care există interdicţii la 

nivel european. 

În acest sens a fost elaborat proiectul unei Scheme de 
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ajutor de stat pentru instituirea unei scheme de ajutor de 

stat avînd ca obiectiv stimularea investiţiilor 

întreprinderilor mici şi mijlocii, în profil regional, care, 

după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege, va fi 

supusă aprobării Guvernului.  

Principalele prevederi ale Schemei sunt următoarele: 

Inițiatorul și furnizorul schemei este Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

denumit în continuare MECRMA. Oficiile Teritoriale pentru 

IMM și Cooperație, structuri organizate în subordinea 

MECRMA, finanțate prin bugetul ministerului, au calitatea 

de administrator  al schemei de ajutor de stat destinată IMM. 

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza acestei 

scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea 

legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului 

anual alocat schemei.  

Schema este valabilă de la data intrării în vigoare, 

prevăzută pentru 1 ianuarie 2017, și până la 31 decembrie 

2020. 

Plăţile ajutorului de stat se vor efectua în perioada 1 

ianuarie 2017 – 31 decembrie 2023, în baza acordurilor 

pentru finanţare emise, în limita bugetelor anuale alocate 

schemei. 

Finanţarea în perioada 2017 - 2023 a schemei de ajutor 

de stat se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri - 

cu respectarea prevederilor Regulamentului şi hotărîrii 

Guvernului de aprobare, în raport cu cheltuielile eligibile şi 

în limita intensităţii maxime admisibile. 

Emiterea acordurilor pentru finanţare şi plata ajutorului 

de stat aprobat în baza prevederilor schemei, se realizează 

cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele 

bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru 

aceasta schemă.  

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 900 

milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 200 

milioane euro, astfel: 

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri 

pentru finanţare pentru perioada 2017-2020 in valoare de 

900 milioane lei; 

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru 

perioada 2017-2023 in valoare de 900 milioane lei; 

Bugetul anual maxim al schemei este de 225 milioane lei, 

respectiv echivalentul a aproximativ 50 milioane euro. 

Numărul estimat al întreprinderilor care urmează să 

beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 200 

beneficiari. 
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Beneficiari eligibili: Pot beneficia de prevederile schemei 

de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, 

la data completării planului de afaceri online, următoarele 

criterii de eligibilitate: 

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, sau în 

baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 

cooperației. 

b) sunt întreprinderi mici și mijlocii, denumite în 

continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,  

c) au capital social integral privat;  

d) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului/ 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, au sediul social/punct 

de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;  

e) activitatea (codul CAEN) pentru care solicită 

finanţare este eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat şi 

autorizată la momentul depunerii cererii de finanțare, 

conform legii; 

f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general 

consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât şi pentru 

toate punctele de lucru;  

g) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare 

judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, 

insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;  

h) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene 

sau Oficiilor Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie, 

denumite în continuare OTIMMC, de recuperare a unui 

ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut 

obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată 

şi creanţa integral recuperată, inclusiv penalităţile aferente. 

i) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” 

definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament; 

Asociaţii sau acţionarii care controleaza mai multe 

intreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în 

cadrul prezentei scheme doar în numele unei singure 

societăţi. 

Cheltuieli eligibile: Sunt considerate cheltuieli eligibile 

aferente investiţilor inițiale, costurile fără T.V.A. aferente 

realizării, respectiv achiziţionării, de active corporale şi/sau 

necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea 

construcţiilor aferente investiţiei inițiale, în scopul realizării 

unor obiective de investiții, după cum urmează: 

a) Construcţiile pentru desfăşurarea activităţii pentru 

care s-a solicitat finanţarea - valoarea maximă considerată 

eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor 
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nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv 

echivalentul a 365 euro/mp arie desfăşurată;  

b) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii 

de lucru – prevăzute la subgrupele 2.1 și 2.2. din Hotărârea 

Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 

mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare 

c) Activele necorporale amortizabile asociate investiţiei 

iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară 

precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de 

proprietate intelectuală; 

Activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară 

de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei 

pentru care s-a solicitat finanţarea; 

b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de 

ajutor de stat şi să rămână asociate investiţiei pentru care s-a 

acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la 

finalizarea investiţiei; 

c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, de la terți care 

nu au legături cu cumpărătorul.  

În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei, 

contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel 

puţin cinci ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea 

maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună. 

Pentru a fi considerate cheltuielile eligibile, costurile 

aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul 

costurilor totale eligibile aferente investiţiei.  

Nu se acordă ajutor de stat pentru cheltuieli efectuate 

înaintea semnării acordului de finanțare. 

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de 

eligibilitate: 

a) să fie considerate investiţii iniţiale, așa cum sunt 

acestea definite în cadrul schemei. 

b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 

milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milioane 

euro;  

c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea 

pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data 

finalizării acesteia conform planului de afaceri  

d) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin 

plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat al 

statului, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de 

la data finalizării acesteia;  

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure 
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cofinanţarea investiţiei fie prin resurse proprii, fie prin 

finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul 

niciunui alt ajutor public. 

Depășirea plafoanelor (privind cifra de afaceri și numărul 

de angajaţi) care stau la baza încadrării unei întreprinderi în 

categoria IMM, prin creștere economică, ulterior acordării 

ajutorului, nu determină recuperarea ajutorului de stat 

acordat. 

Valoarea, intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat 

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui 

beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăşi 22,5 

milioane lei. 

(2) Intensitatea bruta a ajutorului de stat regional, 

raportată la totalul cheluielilor eligibile nu poate depăşi 

următoarele procente: 

 

Regiunea 

Intensitatea 

maximă 

a ajutorului de stat 

Intensitatea 

maximă a 

ajutorului de 

stat 

2017-2020 2017-2020 

microîntreprinderi 

şi întreprinderi 

mici 

întreprinderi 

mijlocii 

Regiunea Bucureşti  

(NUTS3 RO 321) 

Regiunea Ilfov 

(NUTS3 RO 322) 

 

30% 

 
20% 

Regiunea Vest 

(NUTS2 RO 42) 

40% 
30% 

Regiunile: 

Nord-Vest, 

Centru, Nord-Est,  

Sud-Est,  

Sud-Muntenia,  

Sud-Vest Oltenia 

 

 

70% 

 
60% 

 

Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai 

multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în 

valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru 

proiectele mari de investiţii.  

Ajutoarele de stat acordate în baza acestei scheme pot fi 

cumulate după cum urmează: 

a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile 

diferite; 

b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi 

costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea 
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respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime 

prevăzute în Regulament. 

Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu 

se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi 

costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o 

intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele 

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr 517/2014 privind 

intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 

2014-2020 pentru investiții inițiale. 

Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al 

ajutorului de stat exprimat în euro, MECRMA utilizează 

cursul de schimb stabilit de Banca Naţionalǎ a României, 

valabil la data semnării acordului pentru finanţare. 

Beneficiarii NU pot obține următoarele tipuri de ajutor de 

stat:  

a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări 

terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat 

de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei 

reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de 

activitatea de export;  

b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a 

produselor naţionale faţă de produsele importate; 

c) ajutor pentru exploatare. 

Înscrierea în cadrul schemei de ajutor de stat, solicitarea 

acordului de principiu pentru finanţare şi completarea 

planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac online 

pe pagina de web a MECRMA.  

Data de la care este activă înregistrarea on-line se 

comunică pe pagina de web MECRMA cu cel putin 60 zile 

înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis. 

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie 

să se înregistreze cu user şi parolă.  

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp 

real şi transparent la transmiterea de către solicitanţi a 

secţiunilor din aplicaţia software conform grilei de evaluare 

menţionată în anexle schemei 

Admiterea în vederea verificării administrative şi a 

eligibilităţii în cadrul schemei se va face în ordinea 

punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. 

La punctaje egale vor prevala criteriile suplimentare, 

respectiv, întreprinderile se vor ordona în funcție de punctajul 

mai mare obținut la următoarele criterii, în ordinea următoare: 

1. Valoara investiţiei 

2. Numărul de locuri de muncă nou create 

3. Investiţia iniţială 

4. Activitatea pe care accesează schema 

5. Locaţia realizării investiţiei-PIB 



8 
 

6. Locaţia realizării investiţiei-somaj 

7. Valoarea aportului propriu 

8. Categoria întreprinderii 

9. Valoarea capitalului subscris şi vărsat 

Verificarea documentelor şi a planurilor de afaceri 

înregistrate online se va face în termen de 45 de zile 

lucrătoare de la data închiderii sesiunii de înscriere a acestora, 

în limita bugetului anual alocat schemei.  

Rezultatul verificării se concretizează în: 

a) admiterea cererii, caz în care se emite Scrisoare de 

acceptare de principiu pentru finanțare 

b) solicitare de clarificări, caz în care se emite Scrisoare 

de solicitare de clarificări 

c) respingerea cererii, caz în care se emite Scrisoare de 

respingere la finanțare 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii 

Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita 

bugetului, beneficiarii vor semna Acordul de finanţare. 

În termen de cel mult 45 zile calendaristice de la data 

semnării acordului de finanţare aplicanţii vor depune la sediul 

furnizorului / administratorului schemei de ajutor de stat 

dovada cofinanţării investiției. Nedepunerea dovezii privind 

existența cofinanțării investiției aprobate conduce la 

respingerea solicitantului de la finanțare.   

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a 

contenciosului 8dministrative, în situaţia în care solicitantul 

se 8dminist vătămat într-un drept al său sau într-un interes 

legitim prin primirea scrisorii de respingere de la OTIMMC, 

acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în Ghidul 

solicitantului. 

Efectuarea cheltuielilor şi decontarea 

În maxim 6 luni de la semnarea acordului beneficiarul 

este obligat să demareze investiția şi să notifice furnizorul de 

ajutor de stat în acest sens. Nedemararea investiției în 

termenul de 6 luni și nedepunerea notificării privind 

demararea acesteia conduce la rezilierea acordului de 

finanțare și excluderea de la finanțare în cadrul schemei. 

Modalitatea de efectuare si decontare a cheltuielilor se vor 

detalia in Ghidul solicitantului, aprobat prin Ordin de 

ministru. 

Nu se poate acorda plata ajutorului de stat în avans. 

Decontarea se face în maxim două tranşe pe an pentru 

investițiile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a 

acestora. 

Menținerea investiției, monitorizarea şi controlul 

beneficiarilor programului şi recuperarea ajutorului de stat 

Întreprinderile beneficiare au obligaţia de a menţine în 
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stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o 

perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia. 

Întreprinderile beneficiare sunt obligate să finalizeze 

investiţia pentru care au solicitat finanţare în termenele 

prevăzute în planul de investiţii care a stat la baza emiterii 

acordului pentru finanţare. 

În cazul în care investiţia înregistrează modificări ale 

calendarului de 9dministrati a planului de investiţii, 

întreprinderea are obligaţia de a solicita MECRMA aprobarea 

acestei modificări, prin încheierea unui act 9dministra la 

acordul de finanțare. 

Reprezentanţii OTIMMC/MECRMA au dreptul să 

verifice anunţat/inopinat la sediul operatorilor economici, 

veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi 

cheltuielilor făcute în cadrul schemei de ajutor de stat. 

Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul 

reprezentantului furnizorului asupra utilizării ajutorului de 

stat acordat. 

Recuperarea ajutorului de stat, în situaţiile stabilite prin 

lege, se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin 

Legea nr. 20/2015. 

În situaţia în care, pe durata derulării schemei, 

beneficiarul ajunge în situaţia de dizolvare, reorganizare 

judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, 

închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii 

se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat. 

  În cazul în care, în urma analizei planurilor de afaceri 

pentru finanţare înregistrate, se constată neutilizarea în 

totalitate a bugetului alocat sesiunii, sau bugetul annual al 

schemei este suplimentat în conformitate cu prevederile legii 

bugetului de stat, MECRMA publică pe pagina sa de web 

bugetul rămas neutilizat din bugetul annual alocat schemei şi 

data deschiderii unei noi sesiuni de înregistrare. 

Procedura de 9dministrati a schemei de ajutor de stat este 

prevăzută în Ghidul solicitantului privind acordarea 

ajutoarelor de stat care fac obiectul prezentei scheme. 

Ghidul se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, 

ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de 

afaceri și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, în termen de 30 zile de la data intrării in vigoare a schemei. 

În vederea implementării eficiente a schemei sunt 

asigurate următoarele măsuri: 

- introducerea principiului descentralizării şi transparenţei 

derulării şi implementării programelor pentru sprijinirea 
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înfiinţării şi dezvoltării IMM–urilor  finanţate de la bugetul 

de stat. Începând cu anul 2009 s-a realizat o descentralizare 

totală a programelor de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la 

bugetul de stat, astfel încât depunerea, evaluarea, plata, 

implementarea şi monitorizarea programelor se realizează de 

către cele 8 oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi 

mijlocii şi cooperaţie – OTIMMC, cu sediul în municipiile: 

Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, 

Timişoara şi Târgu-Mureş. 

- implementarea transparentă a programelor pentru 

sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor finanţate de la 

bugetul de stat 

- înscrierea în cadrul programelor se face online pe site-ul 

MECRMA; 

- corespondenţa în cadrul programului se face prin poştă 

10dministrat; 

- stadiul implementării pentru fiecare program în parte, 

este vizibil online şi actualizat în cadrul aplicaţiei informatice 

pentru fiecare an de 10dministrati.  

Având în vedere măsurile de eficientizare asigurate, 

precum şi experienţa dobîndită de MECRMA în urma 

implementării în fiecare an a cel puţin 8 programe naţionale 

în perioada 2009-2015, prin care au fost sprijiniţi 9.539 

beneficiari, care au creat 18.500 locuri de muncă, considerăm 

că este oportună implementarea prezentei scheme de ajutor de 

stat, pentru care MECRMA va asigura capacitatea 

10dministrative necesară . 

 

3. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Se estimează că cel puțin 200 de IMM vor 

beneficia de ajutor de stat în baza acestei 

scheme. Se preconizează că rezultatele obţinute 

prin ajutoarele financiare acordate în baza 

acestei scheme de ajutor de stat vor conduce la 

creşterea numărului locurilor de muncă nou 

create, creşterea încasărilor la bugetul de stat şi 

bugetul asigurărilor sociale din taxele şi 

impozitele aferente salariilor, precum şi alte 

impozite şi taxe.  De asemenea se preconizează 

creşterea volumului de investiţii străine în 

România precum şi creşterea volumului de 

investiţii în cadrul regiunilor defavorizate, cu 

efecte semnificative asupra atenuării 

disparităților regionale.  

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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domeniului ajutoarelor de stat subiect. 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

1 2 3 4 5 

 2016 2017 2018 2019 

Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii)  bunuri şi servicii 

 

2016 

 

 
- 

2017 

 

 
55.000 

2018 

 

 
195.000 

 
 

 

2019 

 

 
195.000 

2020 

 

 
195.000 

2021 

 

 
195.000 

2022 

 

 
50.000 

2023 

 

 
15.000 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. 

6. Calcule detaliate privind Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. 
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fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

 

7. Alte informatii  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

 

 

3.Masuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii 

publice potrivit legislaţiei în vigoare. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în  conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind  

constituirea consiliilor interministeriale permanente 

 

În procesul de elaborare a prezentei scheme de 

ajutor de stat. MECRMA a obținut acordul 

Consiliului interministerial pentru aplicarea 

politicii în domeniul ajutorului de stat (CIAS). 

5. Informaţii privind avizarea către: În cadrul procesului de adoptare, acest act 
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a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

normativ urmează să fie avizat de către 

Consiliul Legislativ. 

 

6. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ  
 

1. Informarea societăţii civile cu  

privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act 

normativ au fost îndeplinite procedurile 

prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională, cu modificările şi 

completările ulterioare. Proiectul de act 

normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul 

de Afaceri. 

2. Informarea societăţii civile cu  

privire la eventualul impact asupra  

mediului în urma implementării  

proiectului de act normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi  

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a  

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a  

proiectului de act normativ de către  

autorităţile administraţiei publice  

centrale şi/sau locale - înfiinţarea  

unor noi organisme sau extinderea  

competenţelor instituţiilor existente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

2. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l avizați. 

 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

X
Costin Grigore BORC

Ministru
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AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

X
Vasile DÎNCU

Ministru

 
 

 

 

 

 

 MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

 

 

X
Anca Dana DRAGU

Ministru

 
 

MINISTRUL MUNCII,                                          

FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE 

ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

X
Dragoş Nicolae PÎSLARU 

Ministru

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE MINISTRUL JUSTIŢIEI 

  

  

 

X
Lazăr COMĂNESCU

Ministru

 

 

X
Raluca Alexandra PRUNĂ

Ministru

 
  

  

 


