Principalele caracteristici
ale schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care
promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi
crearea de locuri de muncă
instituită prin H.G. nr. 797/2012
H.G. nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutorde stat pentru sprijinirea
investiţiilor care promoveazǎ dezvoltarea regionalǎ prin utilizarea tehnologiilor noi şi
crearea de locuri de muncǎ a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
563/09.08.2012.
Schema de ajutor de stat instituitǎ prin H.G. nr. 797/2012 aplicǎ prevederile
Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat.
Ajutorul de stat regional este destinat dezvoltǎrii regionale, prin sprijinirea investiţiilor
şi crearea de locuri de muncǎ într-un context durabil.
I. Scopul schemei de ajutor de stat
Scopul schemei de ajutor de stat instituitǎ prin proiectul de hotǎrâre de Guvern îl
reprezintǎ dezvoltarea regionalǎ prin realizarea de investiţii care utilizeazǎ tehnologii noi şi
generează un număr mare de locuri de muncǎ cu valoare adaugatǎ ridicată şi care:
• fie conduc la obţinerea de produse, servicii, tehnologii inovative;
• fie includ o componentǎ ITC de minim 20% din valoarea planului de investiţii.
Prezenta schemǎ de ajutor de stat are în vedere finanţarea costurilor salariale
aferente personalului înalt calificat în domenii precum ITC, cercetare – dezvoltare, inovare,
energie, precum şi în industria prelucrătoare înalt tehnologizată.
II. Domenii de aplicare
Schema de ajutor de stat se aplică următoarelor sectoare de activitate, prevăzute în
Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2012:
CAEN
C
D
J 582
J 61
J 62
J 63
M 72

Descriere
Industria prelucrătoare, cu excepţia:
 C11 - Fabricarea băuturilor şi
 C12 - Fabricarea produselor din tutun
Producţia şi furnizarea de energie electricǎ şi termicǎ, gaze,
apǎ caldǎ şi aer condiţionat
Activităţi de editare produse software
Telecomunicaţii
Activităţi de servicii în IT
Activităţi de servicii informatice
Cercetare-dezvoltare

III. Criterii de eligibilitate a investiţiei
Investițiile pentru care se solicită finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
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• să fie investiţie iniţială1 ;
• să fie investiţie inovativă2 sau să includă o componentă ITC3 de minim 20% din
valoarea planului de investiţii (exclus terenuri, clădiri) ;
• să conducă la crearea a cel puţin 200 de locuri de muncă;
• să facă dovada viabilităţii proiectului de investiţie şi a eficienţei economice a
întreprinderii pe baza Planului de afaceri;
• să facă dovada contribuţiei la dezvoltarea regională prin plata efectivă de taxe si
impozite la bugetul general consolidat si bugetele locale pe perioada implementării
investiţiei şi 5 ani de la data finalizarii acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de
stat. Această contribuţie trebuie să fie intr-o valoare cel puţin egală cu valoarea ajutorului
de stat solicitat.
IV. Bugetul alocat schemei de ajutor de stat
Bugetul total maxim al schemei este de 440,000 mii lei (echivalent a aprox. 100
mil. Euro)4, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
Credite
de
angajament
pentru emiterea
de
acorduri
pentru finanţare
Credite bugetare
pentru efectuare
de plăţi5 (mii lei)

2012
2013
220 mii lei
220 mii lei
(echivalent a aprox. 50 mil. Euro) (echivalent a aprox. 50 mil. Euro)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

218,500

87,000

65,250

65,250

2,000

2,000

V. Modalitatea de acordare şi intensitatea ajutorului de stat
Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor în limita intensității maxim admisibile și
constă în acordarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice Acțiuni generale, a unor sume nerambursabile.
Toate regiunile României
Intensitate maximă
Nivel maxim ajutor de
stat de care poate

50%

Regiunea de dezvoltare 8
Bucureşti-Ilfov
40%

28,125
milioane euro

22,500
milioane euro

1

Investitie iniţială - investiţia constând în active corporale şi/sau necorporale, legate de realizarea unei noi
unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de noi produse
suplimentare sau schimbarea fundamentală a procesului general de producţie a unei unităţi existente.
2
Investiţie inovativă – investiţia care implică inovaţia de produs/inovaţia de proces; inovaţia de
produs/inovaţia de proces are înţelesul prevăzut de Manualul OSLO – Linii directoare privind colectarea şi
interpretarea datelor referitoare la inovare, ed. a 3-a , elaborate şi publicat de OCDE.
3
Componenta ITC a investiţiei – active corporale de natura echipamentelor sau componentelor integrate
în echipamente specifice tehnologiei informaţiei şi de comunicaţii şi activele necorporale care rezultă în urma
transferului de tehnologie prin achiziţia de brevete, licenţe, know –how sau cunostinţe tehnice nebrevetate
distincte sau care fac parte integrantă dintr-un echipament.
4
Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data la care se constată că finanţarea
solicitată prin cererile de acord pentru finanţare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei.
5
Plăţile se efectueazǎ în perioada 2013 – 2018, în limita bugetului anual alocat schemei.
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beneficia
întreprindere

o

VI. Cheltuieli eligibile
Ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale înregistrate pe o perioadă
de 2 ani consecutivi ca urmare a creării de locuri de muncă și se acordă cu îndeplinirea
următoarelor condiții:
a) locurile de muncă sunt create ca urmare a realizării investiției;
b) locurile de muncă trebuie să fie create în cel mult 3 ani de la data finalizării
investiției.
VII. Durata de aplicare
Durata de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare este
2012 – 2013.
VIII. Număr estimat de întreprinderi
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat
în baza schemei este de 10, numărul mediu anual de întreprinderi beneficiare fiind de 5.
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