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HOTĂRÂRE 
privind implementarea ―Programului de susţinere a  

internaţionalizării operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020‖ 

 

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2017, privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici 
români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020,  

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

1. Scopul hotărârii 
 

Art.1 Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de minimis, 
denumită în continuare schemă, pentru  susţinerea accesului pe pieţe externe a producătorilor 
autohtoni, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în 
vederea  internaţionalizării.  
 

2. Obiectivele Programului  
 

Art. 2 - (1) Obiectivele Programului naţional multianual pentru perioada 2017-2020, de susţinere 
a internaţionalizării operatorilor economici români, denumit în continuare Program, sunt: crearea 
unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României 
şi stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de promovare individuală a 
acestora care să faciliteze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) româneşti pe pieţele 
externe, valorificarea potenţialului productiv al acestora, precum şi reducerea decalajului de 
informaţii de piaţă, servicii de consultanţă şi instruire a IMM-urilor româneşti faţă de cele din 
Uniunea Europeană.  

(2) Programul urmăreşte:   
a) promovarea produselor şi serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii pe noi pieţe externe; 
b) stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri; 
c) pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor şi serviciilor pe 

noi pieţe. 
 
3. Definiții 

 
Art 3. În scopul prezentei scheme se aplică următoarele definiții: 
a) Furnizor de ajutor de minimis- autoritatea publică centrală care furnizează ajutorul de 

minimis, reprezentată prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 
(MMACA); 

b) Schema de ajutor de minimis -  orice act in  baza căruia, fără a fi necesare măsuri 
suplimentare de punere în aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, 
precum şi orice act în baza căruia ajutorul care nu este legat de un anumit proiect poate fi 
acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă determinată; 

c) Producători autohtoni- persoane juridice ale căror exploataţii se află pe teritoriul României;  
d) Alocaţii financiare nerambursabile- maxim 90% din valoarea cheltuielilor aferente activităţilor 

din Program, însă nu mai mult de 50.000 lei/an per Beneficiar; 
e) Beneficiar de ajutor de minimis- operator economic care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 

de la Art.8 și cărora li se acordă ajutor de minimis 
f) Contribuţie proprie- minim 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităţilor din 

Program; 
g) Exerciţiu financiar- durata pentru care se aprobă şi se fac previziuni financiare şi în care se 

execută încasările şi plăţile privind un plan financiar (bugetar); în general, exerciţiul financiar 
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începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate când 
acesta începe la data înfiinţării respectiv înmatriculării potrivit legii la Oficiul Registrului 
Comerţului.  

h) Întreprindere — orice entitate, indiferent de forma juridică, de modul de finanțare, inclusiv 
entităţile non-profit, care desfășoară o activitate economică; 

i) Activitate economică- orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări 
pe o piață;  

j) Data acordării ajutorului — data la care se semnează actul administrativ între Furnizor și 
Beneficiar; 

k) Produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor obținute 
din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;  

l) 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; 

m) Comercializarea produselor agricole -deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 
vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei 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 către un producător primar către consumatori finali este considerată 
comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

n) întreprindere unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 
următoare: (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 
asociaților unei alte întreprinderi; (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca 
majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei 
alte întreprinderi; (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra 
altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul 
unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (iv) o întreprindere care 
este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui 
acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 
acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, prin 
intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)—
(iv) sunt considerate întreprinderi unice; 

o)  întreprindere în dificultate — o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile 
următoare: 

• în cazul unei societăți cu răspundere limitată1 (alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani), 
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 cazul unei societăți în care cel puțin uniul dintre asociați are răspundere nelimitată2 pentru 
creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de 
jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza 
pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unul 
dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanțele societăţii‖ se referă în special la acele 
tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE; 

                                                           
1 În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată‖ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în 
anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare 
anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 
2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale 
Consiliului, iar „capital social‖ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar; 
2 tipurile de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE; 
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• 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. 
 
 

4. Perioada de aplicare 
 

Art. 4. — Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii până la 31 decembrie 
2020 în limita bugetului alocat. 
 

5. Bugetul schemei 
 

Art. 5. — Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată 
de aplicare a acesteia, este de maximum  71 milioane lei, defalcată astfel:  

 în anul 2017 — 5 milioane lei;  

 în anul 2018 — 20 milioane lei;  

 în anul 2019 — 22 milioane lei,  

 in anul 2020 - maximum 24 milioane lei. 
 
6. Domeniul de aplicare 

 
Art. 6 - (1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate operatorilor economici din toate 

sectoarele, cu excepţia: 
a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000; 
b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
producţiei primare de produse agricole; 
c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 

prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:  
-> când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip 

achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi; 
-> când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari; 
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state 
membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate 
înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 
activitatea de export; 
e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele 
importate 
f) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate 
întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost; 

(2) În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate 
la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de 
activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta 
schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi cu 
condiţia ca beneficiarul să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea 
activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în 
conformitate cu această schemă de minimis. 

(3) Prezenta schemă nu are în vedere acordarea de ajutoare destinate înfiinţării şi exploatării 
unei reţele de distribuţie în alte state membre UE sau în ţări terţe. 
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7. Beneficiari ai ajutorului de minimis 
Art. 7 – (1) Pot beneficia de ajutoare de minimis sub formă de alocaţii financiare nerambursabile 

(AFN), în cadrul Programului, societăţile şi cooperative care îndeplinesc cumulativ la data solicitării, 
următoarele criterii de eligibilitate: 

a) Sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 
republicată, şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; 

b) se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile Legii nr. 346/2004, 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi 
completările ulterioare; 

c) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale atât pentru sediul 
social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de înscriere.  

d) nu a fost subiectul unei decizii finale de recuperare a unui ajutor de stat (în cazul în care a 
făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral 
recuperată, cu penalităţile aferente ori de savarsire a vreunei fapte de criminalitate 
economico-financiara ; 

e) nu se află în procedura de executare silită, închidere operațională, dizolvare, reorganizare 
judiciară, lichidare, insolvenţă colectivă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi 
nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă 
colectivă la cererea creditorilor lor; 

f) nu sunt considerate în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene; 

g) produsele/serviciile corespund cu profilul acţiunii la care se solicită participarea  

h) produsele sunt fabricate în România;  

i) nu beneficiază de finanțare de la alți furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi 
categorii de cheltuieli eligibile; 

j) nu folosesc ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri în contul 
terţilor sau contra cost; 

k) au ca obiect de activitate producţia de bunuri şi/sau prestări de servicii (codurile CAEN 
principal şi/sau secundar autorizat conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare). 

l)  nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare 
consecutive pentru o întreprindere unică, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile unice care 
desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică 
indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este 
acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare. 

(2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice 
pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafonul de minimis menţionat la lit. l) 
întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de ajutor în cadrul schemei, nici chiar pentru acea 
fracţie din ajutor care nu depăşeşte plafonul.  

(3) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de 
minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul 
relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor 
întreprinderilor care fuzionează. 

(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, 
ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de 
acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate 
ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se 
alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care 
separarea produce efecte. 

(5) Prezentul ajutor de minimis pot fi cumulat cu alte ajutoare de minimis în limita plafonului 
de 200.000 euro,  (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în 
contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei. 
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8. Prevederi referitoare la acordarea ajutorului de minimis 
Art. 8. – (1) Prin Program se susţin, prin alocaţie financiară nerambursabilă, următoarele tipuri de 
activităţi în vederea internaţionalizării operatorilor economici români: 

a) participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu 
stand propriu, altele decât cele organizate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
56/19.09.2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare 
de la bugetul de stat şi în Hotărârea Guvernului nr. 671/19.09.2016 pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor 
din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Beneficiarul are obligaţia de a prezenta în stand 
însemnele României (stemă, steag) şi o inscripţie în care să menţioneze că standul este 
realizat cu sprijinul  Guvernului României, prin programul de Internationalizare a 
afacerilor IMM-urilor; 

b) participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate, altele decât cele 
organizate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/19.09.2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind 
aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de 
stat şi în Hotărârea Guvernului nr. 671/19.09.2016 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din 
Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerţ şi Antreprenoriat; 

c) crearea identităţii vizuale a unui operator economic român (marcă, siglă, slogan); 
d) realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii 

solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză; 
e) participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de 

promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe; 
f) documentare de piaţă; 

g) alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării  
 
(2)Valoarea maximă a finanţării pentru fiecare dintre activităţile eligibile precizate la pct. (1), 
cheltuielile eligibile, precum şi cuantumul alocaţiei financiare nerambursabile, sunt prevăzute  în 
Anexa nr. 1 la Hotarâre. 

(3) Pentru a putea beneficia de activităţile de la alin. (1) lit. c) - g), un operator economic va 
accesa prima dată una din activităţile de la alin. (1) lit. a) sau b). 

(4)În cadrul Programului, nu se decontează cheltuielile aferente activităţilor pentru care solicitanţii 
beneficiază de alocaţie financiară nerambursabilă sau orice alt tip de subvenţie în cadrul altor 
programe/subprograme cu finanţare nerambursabilă. 
(5) Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile oferită beneficiarilor selectaţi reprezintă 
echivalentul a 90% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fără să 
depăşească plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibilă. 
(6) În cadrul acestui program, fiecare beneficiar poate obţine pe parcursul unui an o alocaţie 
financiară nerambursabilă totală de maxim 50.000 lei. 
 

Art. 10. – (1) MMACA informează în scris, prin intermediul Notificării de acord de principiu pentru 
finanţare, operatorii economici cu privire la pragul maxim al ajutorului şi de minimis în conformitate 
cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352/24.12.2013, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2)  MMACA acorda un ajutor de minimis prin intermediul Cererii tip de eliberare a Alocației 
Financiare Nerambursabile după verificarea, pe baza declaraţiilor pe propria răspundere a 
agentului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a 
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ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali3, inclusiv anul 
fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, 
nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro, certificatului constatator, certificatelor fiscale și a 
Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 
9. Monitorizarea ajutorului de minimis 
Art. 11 – (1) Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine MMACA, care transmite Consiliului 

Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a 
registrului ajutoarelor de minimis. 

(2) MMACA urmareste respectarea prevederilor legale în vigoare privitoare la controale la faţa 
locului pentru a verifica condițiile de acordare a ajutoarelor și pentru a dispune măsurile ce 
se impun în situația în care aceste condiții nu au fost respectate. 

(3) MMACA, pune la dispoziție  Consiliului Concurenţei, la termenul și în formatul solicitat de 
acesta, toate datele și informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la 
nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor 
şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 

(4) MMACA transmite Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data 
adoptării acesteia, și se publică pe pagina de internet a furnizorului și a Consiliului 
Concurenței conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind 
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 20/2015, cu modificările ulterioare  

(5) MMACA furnizează date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din 
informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a 
ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului 
Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de 
control la beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din echipa de control a 
Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi ai MMACA desemnaţi prin ordin al 
ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat. Concluziile acţiunilor de 
control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport. În cazul în care în urma 
controlului efectuat la beneficiar se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a 
ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat MMACA să întreprindă măsurile ce se 
impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de 
minimis, MMACA va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor 
dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării 

(6) În conformitate cu prevederile art.29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat4, 
MMACA încarca în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în Romania (RegAS) măsura 
de ajutor de stat ce face obiectul prezentului Ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
intrării în vigoare a acestuia. Actele de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a 
ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se 
încarca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării 
acestuia în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor 
de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii. 

(7) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate 
în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse 
prin prezenta schemă sau prin legislația naţională ori europeană aplicabilă la momentul 
respectiv. 

(8) În aplicarea prevederilor alin. (6), MMACA emite ordine prin care dispune stoparea sau 
recuperarea ajutoarelor de stat acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu 
executoriu. MMACA informeaza în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii 

                                                           
3 Ultimii 2 ani fiscali şi anul în curs. 
4 pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.437/2016 
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adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la adoptare. 

(9) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (7), MMACA emite prin ordin, norme 
metodologice proprii, care sunt transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării. 

(10) Ordinele prevăzute la alin. (7) se transmit, cu  confirmarea de primire a acestora de 
către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării 
ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la 
bugetul de stat. 

(11) La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, MMACA va furniza în termen de 20 de zile lucrătoare 
sau în termenul stabilit în solicitare, toate datele pe care Comisia Europeană le consideră 
necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condiţiile impuse de legislaţia incidentă. 

(12) Furnizorul păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o 
durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată Această evidenţă 
cuprinde urmatoarele informatii: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea 
sprijinului, momentul/data şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, 
metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc. 

(13) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziția Furnizorului/Consiliului Concurenţei, în 
formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în 

vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare privind ajutoarele de minimis 
primite.  

(14) Beneficiarii din  cadrul Programului sunt obligaţi să tina o evidenta specifica , sa o arhiveze şi 
să o păstreze pe o perioadă de 10  ani, de la data primirii ultimului ajutor în cadrul schemei. 

 

. 
 

10. Raportarea ajutorului de minimis 
Art. 12. — Pentru implementarea schemei, MMACA are obligația de a transmite Consiliului 

Concurenței, până la data de 31 martie a fiecărui an următorului de implementare, formularele 
completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a 
ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007. 

Art. 13. — Raportările se transmit online , cu semnătura de primire şi număr de înregistrare, sau 
prin poştă, cu confirmare de primire. 

Art.14. — După raportarea la Consiliul Concurenţei, MMACA va publica, pe website-ul 
ministerului, valorile finale ale ajutoarelor de minimis acordate operatorilor economic. 

Art. 15. — Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată 
că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de 
raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de 
la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi 
completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de 
raportare revine MMACA. 
 

11. Recuperarea ajutorului de minimis 
Art. 16. — Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MMACA, conform 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 17. — Ajutorul de minimis recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii 
până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor 
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Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de 
aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 
83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare. 

 
 

 
12.  Procedura de solicitare a acordului de  finanţare 
Art. 18.  – 1) Orice potențial aplicant trebuie să își realizeze autoverifcarea pentru înscrierea în 

Program și să se documenteze cu privire la activitatea/activităţile eligibile, conform Anexei nr. 1 la 
prezenta Hotărâre. 

(2) În vederea obţinerii AFN, solicitantul va completa on-line, înainte de a începe activitatea 
declarată, o Cerere-tip Acord de Principiu pentru înscrierea în Program, conform Anexei nr. 2 
la Hotărâre, însoţită de următoarele documente justificative: 
a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă. În certificat trebuie să se menţioneze 
următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi 
reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile 
secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în 
registru şi obiectul acesteia. 
b)  certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul 
general consolidat, în original, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru  
c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul 
local, în original, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; 
 

d) Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 
nr 3 la Hotărâre) 
 

e) Declarație pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la 
respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis (Anexa nr 
4 la la Hotărâre) 

f) Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al societăţii solicitante și copie a cărții de 
identitate a împuternicitului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea 
tip de acord de principiu pentru înscrierea în program. 
 

g) Calcul intreprindere unica (Anexa nr 5 la Hotărâre) 
 
 

13. Procedura de înregistrare, evaluare şi selecţie a beneficiarilor 
 

Art. 19. – (1)  Înregistrarea Cererilor-tip de Acord de Principiu pentru înscrierea în Program începe la 
data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri;  
 
 (2)  Prin ordin al Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se constituie Comisia 
pentru selectarea operatorilor economici, beneficiari ai Programului compusă din reprezentanţi ai 
MMACA şi condusă de către un preşedinte, în scopul evaluării solicitărilor şi implementării 
Programului.  

(3) Comisia pentru selectarea operatorilor economici respecta principiile nediscriminarii, 
tratamentului egal, transparentei, proportionalitatii si eficientei utilizarii fondurilor 
bugetare. 

(4) Comisia verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al 
reglementărilor de ajutor de stat/ajutor de minimis, va încheia procesul-verbal de selecţie a 
operatorilor economici, va comunica rezultatele selecţiei operatorilor economici şi va 
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înştiinţa operatorii economici selectaţi asupra valorii maxime a ajutorului de minimis ce poate 
fi acordat. 

(5) Solicitările sunt  analizate conform principiului „primul venit - primul servit‖ în limita 
bugetului alocat Programului, în concordanţă cu data şi ora înregistrării documentelor 
prevăzute la Art. 18 alin (2), prin verificarea Cererii-tip de acord de principiu pentru 
înscrierea în Program şi a documentelor justificative privind conformitatea acestora cu 
criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor şi activităţilor propuse. 

(6) Data limită de depunere a Cererii-tip Acord de Principiu pentru înscrierea în Program este 1 
octombrie a anului în care se solicită finanţarea, în condiţiile neepuizării până la această dată 
a bugetului alocat Programului 

(7) MMACA face publică epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, dată 
de la care nu se mai înregistrează Cereri-tip Acord de Principiu pentru înscriere.  
 

(8) MMACA evaluează  Cererea-tip de acord de principiu pentru înscrierea în Program, însoţită de 
toate documentele justificative, în ordinea înscrierii, în termen de 30 de zile lucrătoare 

(9)  Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la Art. 7 sau activităţile şi 
cheltuielile planificate nu sunt în conformitate cu Anexa nr.1 la Hotărâre, vor primi scrisori de 
înştiinţare a respingerii Cererii pentru înscrierea în Program sau a finanţării, după caz, 
conform Anexei 11  la Hotărâre. 

(10) În cazul în care Cererea-tip Acord de Principiu pentru înscrierea în Program nu este 
completată corect sau nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există 
neconcordanţe în informaţiile furnizate, procesul de evaluare se va relua de la data 
înregistrării unei noi cereri cu completările şi corecţiile necesare. 

(11) Cererile de acord de principiu  pentru înscrierea în Program care au fost înregistrate, 
dar care exced bugetul alocat, nu vor mai fi evaluate. 

 
14.  Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile 
Art. 20. (1) Pentru solicitanţii selectaţi pentru finanţare, MMACA transmite o Notificare  privind 

acordul de principiu pentru finanţare și încheierea simultană a Acordului de finanțare, conform 
Anexei  nr. 6 la Hotărâre, moment în care MMACA rezervă suma din bugetul alocat Programului. 

  
(2) După întreprinderea activităților mentionate în Anexa 1 pentru care se solicita finanțare și 

efectuarea cheltuielilor aferente, Benefiarul completează online Cererea tip de eliberare a 
Alocației Financiare Nerambursabile  (conform Anexei nr. 7 la Hotărâre) împreuna 
Formularului de decont (Anexa 8 la prezenta Hotărâre). cu depunerea la sediul MMACA a 
următoarelor documente justificative: 
a) documentele justificative prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărâre, în original şi în copie, în 

ordinea activităţilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont, 
copiile având pe ele menţiunea „conform cu originalul‖, ştampila şi semnătura 
împuternicitului legal al societăţii; 
 

b) toate documentele în original depuse online odată cu Cererea tip de Acord de principiu 
pentru înscrierea in Program (Anexa 2) 

c) opisul tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocaţiei financiare 
nerambursabile, conform Anexei nr. 7; 

 
(3)  Alocaţia financiară nerambursabilă va fi eliberată solicitanţilor care au fost selectaţi pentru 

activitățile acceptate în limita valorilor precizate în Anexa 1, în termen de maxim 10 zile 
lucrătoare de la primire. 

 
(4) a) Operatorii economici sunt obligaţi să solicite obligatoriu una din activităţile de la Art. 8 

alin a) sau b) pentru a putea beneficia de activităţile de la Art. 8 alin. c) - g). 
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b) Până la data încheierii activităţii de la Art. 8 alin a) sau b), operatorul economic trebuie 
sa efectueze/realizeze activităţile pentru care a solicitat finanţare de la Art. 8 alin. c) - 
g). 

c) Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze toate activităţile pentru care au solicitat finanţare 
şi să depună, pentru fiecare, cererea de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile în 
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării activităţii de la Art. 8 alin a) 
sau b), dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anuluiîn curs. 

(5) În cazul în care beneficiarul realizează activităţile pentru care a solicitat finanţare de la Art. 
8 alin. c) - g), dar nu participă la una din activităţile de la Art. 8 alin a) sau b), MMACA nu va 
acorda alocaţie financiară doar pentru acestea  

(6) Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile 
contractante, în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile. 

(7) În cazul plăţilor în valută se decontează valoarea în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii 
de către beneficiar. 

(8) În urma analizei setului de documente prevăzut la alin (2), suma aprobată va fi virată de 
către MMACA în contul deschis de beneficiar la trezoreria statului în a cărei rază teritorială îşi 
are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală.  

(9) Documentele originale vor fi ridicate de către beneficiari de la sediul MMACA, după virarea 
efectivă a alocaţiei financiare nerambursabile. 

(10) Reprezentanţii MMACA au dreptul să verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea 
şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute de beneficiar în cadrul 
Programului. 

(11) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MMACA sau la sesizarea 
organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii 
incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară 
nerambursabilă sau au schimbat destinaţia acesteia, beneficiarul are obligaţia de a returna 
sumele primite, conform legislaţiei în vigoare. 

(12) Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta anual efectele 
participării la acest program către MMACA, pentru o perioada de 2 ani începând cu anul 
următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi încărcarea online a 
formularului prevăzut in Anexa nr. 9 la prezenta Hotărâre. Perioada de transmitere a 
formularului de raportare tehnica este 1 – 31 martie a  anului următor expirării exerciţiului 
financiar de referinţă.  

(13) În cazul neîndeplinirii prevederilor de la pct. (12) și (13), beneficiarul nu va mai putea 
accesa  programul desfăşurat de către MMACA, pentru anul următor. 

 
 
15. Anularea finanţării pentru care există acord de principiu  

 
Art 21.  (1) În cazul în care se modifică una sau mai multe din informaţiile cuprinse în Acordul 
de finanțare , solicitanţii au obligaţia de a transmite on-line, în regim de urgenţă, Cererea-tip 
de anulare  la finanţarea  pentru care există acord de principiu, conform Anexei nr. 10 la 
Hotărâre.  

(2) În situația de la alin (1), părțile vor încheia un act adițional pentru actualizarea AFN. 
 
16.  Confidenţialitate 

Art. 22. – (1) Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul prezentului program 
sunt confidenţiale, MMACA având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către 
terţe persoane. 

(2)  MMACA este autorizat să publice, în orice formă şi mediu, incluzând Internet-ul, informaţiile 
referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordată, aşezarea geografică a 
proiectului (localitatea şi judeţul) 
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17. Precizări 
 

      Art. 23. Completarea tututor informaţiilor se face cu asumarea conținutului de către 
solicitant, care ia la cunoștință faptul că verificarea ulterioară a acestor informaţii, resepctiv 
declarații pe propria răspundere poate fi efectuată și de alte autorități competente, sub sanctiunea 
falsului in declaratiile publice 

Art. 24. –  Anexele 1-11 sunt parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
 


