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ACTE

ALE

CONSILIULUI

CONCURENﬁEI

CONSILIUL CONCURENﬁEI

ORDIN
pentru punerea Ón aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare
a ajutoarelor de stat

fiz
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Œn baza:
— Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei, a Decretului nr. 1.089/2006
privind numirea unui vicepre∫edinte al Consiliului Concuren˛ei, a Decretului nr. 1.089/2006 privind numirea unui membru
al Plenului Consiliului Concuren˛ei, a Decretului nr. 1.087/2006 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului
Concuren˛ei;
— Decretului nr. 172/2007 privind eliberarea din func˛ie a pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei;
— Deciziei Plenului Consiliului Concuren˛ei nr. 7 din 8 martie 2007;
— prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) ∫i ale art. 28 alin. (1) din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, republicat„;
— prevederilor art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile na˛ionale Ón
domeniul ajutorului de stat, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 137/2007,
∫i av‚nd Ón vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
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Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri punerea Ón aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin ∫i regulamentul men˛ionat la
art. 1 vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

ra

tu

Art. 1 — Œn urma adopt„rii Ón Plenul Consiliului
Concuren˛ei se pune Ón aplicare Regulamentul privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

or

Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei emite urm„torul ordin:
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Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Alexe Gavril„
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Bucure∫ti, 20 iunie 2007.
Nr. 175.

ANEX√

REGULAMENT

at

privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat
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Œn temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, republicat„, ∫i al art. 19
alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile na˛ionale Ón
domeniul ajutorului de stat, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 137/2007,
Consiliul Concuren˛ei adopt„ prezentul regulament.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezentul regulament are ca scop instituirea procedurilor cu privire la monitorizarea
ajutoarelor de stat Ón condi˛iile statutului Rom‚niei de stat membru al Uniunii Europene ∫i
redefinirea competen˛elor Consiliului Concuren˛ei Ón domeniul ajutorului de stat, respectiv a calit„˛ii
de autoritate de contact Ón raporturile cu Comisia European„ ∫i cu alte organisme comunitare.
Art. 2. — Activitatea de monitorizare presupune colectarea, procesarea ∫i verificarea datelor
∫i informa˛iilor transmise de furnizori sau beneficiari, dup„ caz, precum ∫i transmiterea rapoartelor
privind ajutoarele de stat acordate Ón Rom‚nia. Activitatea de monitorizare are ca obiectiv
Óndeplinirea obliga˛iilor Ón domeniul ajutorului de stat asumate de Rom‚nia Ón calitate de stat
membru al Uniunii Europene.
Art. 3. — Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2006
privind procedurile na˛ionale Ón domeniul ajutorului de stat, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 137/2007, denumit„ Ón continuare Ordonan˛„ de urgen˛„, Consiliul Concuren˛ei
monitorizeaz„, Ón sensul dispozi˛iilor din reglement„rile comunitare referitoare la ac˛iunile de
monitorizare, la nivel na˛ional, ajutoarele de stat, respectiv:
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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a) prime∫te informa˛ii, date ∫i documente de la furnizorii de ajutor de stat privind acordarea
de ajutoare de stat ∫i, pe baza acestora, Óntocme∫te inventarul ajutoarelor de stat ∫i rapoartele
necesare pentru Óndeplinirea obliga˛iilor de stat membru;
b) verific„ datele ∫i informa˛iile ob˛inute, pe baza raport„rilor furnizorilor, cu privire la
derularea ajutoarelor de stat ∫i poate solicita date, informa˛ii ∫i documente suplimentare;
c) informeaz„ Guvernul ∫i furnizorul de ajutor de stat asupra aspectelor constatate ∫i
propune m„suri de remediere;
d) transmite Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentan˛ei Permanente a Rom‚niei pe
l‚ng„ Uniunea European„, rapoartele, r„spunsurile, explica˛iile, documentele ∫i orice alte informa˛ii
solicitate de aceasta Ón cadrul procedurilor comunitare;
e) organizeaz„ ∫i acord„ asisten˛„ din partea Rom‚niei Ón cazurile prev„zute la art. 22 din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659 din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a
art. 93 din Tratatul de instituire a Comunit„˛ii Europene.
CAPITOLUL II
Inventarul ajutoarelor de stat
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Art. 4. — (1) Potrivit prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„, Consiliul Concuren˛ei Óntocme∫te ∫i
actualizeaz„ inventarul ajutoarelor de stat acordate Ón Rom‚nia, Ón baza raport„rilor, informa˛iilor ∫i
datelor transmise de furnizori.
(2) Inventarul ajutoarelor de stat se actualizeaz„ periodic, Ón special cu date referitoare la
noile scheme de ajutor de stat ∫i noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum ∫i la cele
exceptate de la obliga˛ia notific„rii, inclusiv ajutoarele de minimis.
Art. 5. — (1) Furnizorii de ajutor de stat au obliga˛ia de a raporta Consiliului Concuren˛ei
datele ∫i informa˛iile din fi∫ele prev„zute Ón anexele nr. 1—5.
(2) Furnizorii transmit anual Consiliului Concuren˛ei, Ón vederea actualiz„rii inventarului
ajutoarelor de stat, datele ∫i informa˛iile prev„zute Ón anexele nr. 1—5, pentru anul de raportare,
precum ∫i date pentru 2 ani anteriori anului de raportare, p‚n„ la data de 31 martie a anului
urm„tor anului de raportare.
(3) Datele ∫i informa˛iile cuprinse Ón anexele nr. 1—5, necesare inventarierii ajutoarelor de
stat acordate de c„tre autorit„˛ile administra˛iei publice locale, se raporteaz„, cu respectarea
termenului prev„zut la alin. (2), inspectoratelor de concuren˛„ teritoriale, care asigur„ consultan˛„
de specialitate Ón vederea complet„rii acestora.
(4) Ajutoarele de stat acordate pentru agricultur„ ∫i piscicultur„ se raporteaz„ de c„tre
autorit„˛ile implicate, pentru a fi cuprinse Ón inventarul ajutoarelor de stat acordate Ón Rom‚nia.
(5) Raport„rile se transmit pe suport h‚rtie ∫i pe suport magnetic, cu semn„tur„ de primire
∫i num„r de Ónregistrare, sau prin po∫t„, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport
magnetic se face Óntr-o form„ care va fi disponibil„ pe pagina web a Consiliului Concuren˛ei.
(6) R„spunderea pentru veridicitatea ∫i corectitudinea datelor ∫i informa˛iilor raportate, precum
∫i pentru respectarea termenelor de raportare stabilite prin prezentul regulament revine furnizorului
de ajutor de stat.
(7) Consiliul Concuren˛ei poate solicita informa˛ii suplimentare Ón cazul Ón care constat„ c„
datele sunt incomplete sau exist„ neconcordan˛e cu cele primite pentru perioadele de raportare
anterioare.
(8) Œn cazul Ón care furnizorii nu au date definitive privind valoarea ajutorului de stat, ace∫tia
vor transmite valori estimative.
Art. 6. — Erorile constatate de furnizori ∫i corec˛iile legale, anul„rile, recalcul„rile,
recuper„rile, ramburs„rile se raporteaz„ la termenele prev„zute la art. 5 alin. (2).
CAPITOLUL III
Œntocmirea rapoartelor ∫i transmiterea altor date ∫i informa˛ii
Art. 7. — Potrivit prevederilor art. 23 din Ordonan˛a de urgen˛„, Consiliul Concuren˛ei
elaboreaz„, p‚n„ la data de 30 octombrie, Raportul anual privind ajutoarele de stat acordate Ón
Rom‚nia.
Art. 8. — Œn vederea Óndeplinirii obliga˛iilor de stat membru, Consiliul Concuren˛ei elaboreaz„
∫i transmite Comisiei Europene urm„toarele raport„ri:
a) raportarea anual„ a ajutoarelor de stat acordate Ón Rom‚nia;
b) raportarea anual„ privind ajutoarele de stat acordate Ón Rom‚nia Ón baza unor
scheme/ajutoare individuale care fac parte din categoriile exceptate de la obliga˛ia notific„rii.
Art. 9. — Raport„rile prev„zute la art. 8 sunt transmise Comisiei Europene p‚n„ la data de
30 iunie a fiec„rui an pentru anul anterior, denumit an de raportare, Ón conformitate cu prevederile
comunitare Ón vigoare.
Art. 10. — Datele, informa˛iile ∫i documentele necesare Óntocmirii rapoartelor cu privire la
costurile eligibile ale investi˛iilor, efectiv suportate de c„tre beneficiar, precum ∫i valoarea total„ a
ajutorului primit de beneficiari, potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/1998 privind
regimul zonelor defavorizate, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se transmit de
c„tre furnizor, la solicitarea Consiliului Concuren˛ei, p‚n„ la data de 30 septembrie 2010.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 11. — Datele, informa˛iile ∫i documentele necesare Óntocmirii rapoartelor cu privire la
costurile eligibile ale investi˛iilor, efectiv suportate de c„tre beneficiar, precum ∫i valoarea total„ a
ajutorului primit de beneficiari, potrivit Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se transmit de c„tre furnizor, la solicitarea Consiliului
Concuren˛ei, p‚n„ la data de 30 septembrie 2011.
Art. 12. — Datele, informa˛iile ∫i documentele necesare Óntocmirii rapoartelor semestriale cu
privire la ajutorul acordat beneficiarilor din sectorul autovehiculelor care desf„∫oar„ activitate Ón
zonele defavorizate sau Ón zonele libere se transmit semestrial de c„tre furnizor Consiliului
Concuren˛ei, p‚n„ la datele de 31 mai ∫i, respectiv, 15 noiembrie ale fiec„rui an al perioadelor
de tranzi˛ie prev„zute Ón anexa VII la Tratatul de aderare a Bulgariei ∫i Rom‚niei la Uniunea
European„.
Art. 13. — Ca urmare a activit„˛ii de monitorizare a ajutoarelor de stat, Consiliul Concuren˛ei
poate elabora orice alte rapoarte Ón vederea Óndeplinirii de c„tre Rom‚nia a obliga˛iilor ce Ói revin
Ón calitate de stat membru.
CAPITOLUL IV
Supravegherea permanent„ a ajutoarelor de stat

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Art. 14. — Potrivit prevederilor art. 26 lit. j) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, republicat„,
Consiliul Concuren˛ei realizeaz„ supravegherea respect„rii prevederilor actelor normative sau
administrative care instituie ajutoare de stat ∫i a deciziilor de autorizare emise de Comisia
European„ ∫i Consiliul Concuren˛ei, dup„ caz.
Art. 15. — (1) Furnizorii de ajutor de stat, conform art. 18 alin. (1) din Ordonan˛a de
urgen˛„, au obliga˛ia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate Ón derulare,
∫i de a dispune m„surile care se impun.
(2) Œn aplicarea alin. (1), furnizorii de ajutor de stat vor emite decizii prin care se dispune
stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat.
(3) Furnizorii de ajutor de stat au obliga˛ia de a transmite Consiliului Concuren˛ei, Ón formatul
solicitat de acesta, toate datele ∫i informa˛iile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la
nivel na˛ional.
(4) Œn cazul Ón care exist„ Óndoieli serioase cu privire la datele transmise de c„tre furnizori,
Consiliul Concuren˛ei poate s„ solicite date ∫i informa˛ii suplimentare ∫i, dup„ caz, s„ fac„
verific„ri la fa˛a locului.
Art. 16. — (1) Supravegherea ajutoarelor de stat const„ Ón:
a) urm„rirea aplic„rii efective a deciziilor emise de Comisia European„ ∫i Consiliul
Concuren˛ei, dup„ caz;
b) supravegherea respect„rii de c„tre beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor
normative sau administrative prin care se instituie ∫i se acord„ ajutoare de stat;
c) verificarea respect„rii de c„tre beneficiarii de ajutor de stat a regulilor comunitare
existente pentru fiecare tip de ajutor de stat, regula de cumul, intensitatea maxim„ admis„,
costurile eligibile etc.;
d) urm„rirea concordan˛ei dintre efectele scontate prin acordarea ajutoarelor de stat ∫i cele
ob˛inute efectiv Ón practic„, Ón vederea lu„rii unor m„suri de corec˛ie adecvate.
(2) Sunt supuse supravegherii toate ajutoarele de stat, inclusiv ajutoarele de stat care intr„
Ón categoriile exceptate de la obliga˛ia de notificare, ∫i ajutoarele de minimis.
Art. 17. — Furnizorii de ajutor de stat supravegheaz„ permanent ajutoarele de stat acordate,
pe baza raport„rilor primite de la beneficiari ∫i a controalelor proprii.
Art. 18. — Beneficiarii de ajutor de stat sunt obliga˛i s„ ˛in„ eviden˛e specifice privind
ajutoarele de stat primite, conform condi˛iilor stabilite de furnizori pentru fiecare schem„ de ajutor
sau ajutor individual.
Art. 19. — Beneficiarii de ajutor de stat au obliga˛ia de a transmite toate datele, informa˛iile
∫i documentele solicitate de furnizori sau de Consiliul Concuren˛ei, Ón termenele stabilite de
ace∫tia.
Art. 20. — Datele, informa˛iile ∫i documentele privind acordarea ajutoarelor de stat se
p„streaz„ 10 ani de la acordarea/primirea ajutorului de stat.
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CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 21. — (1) Anexele nr. 1—6 fac parte integrant„ din prezentul regulament.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile art. 5 alin. (2), datele ∫i informa˛iile pentru anul de
raportare 2006, precum ∫i pentru cei 2 ani anteriori vor fi transmise Consiliului Concuren˛ei p‚n„
la data de 31 iulie 2007.
(3) Prezentul regulament va fi pus Ón aplicare prin ordin al pre∫edintelui Consiliului
Concuren˛ei ∫i va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(4) Prezentul regulament intr„ Ón vigoare la 3 zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1

Furnizorul de ajutor de stat:
.........................................................................
Adresa ............................................................
Localitatea ......................................................
Jude˛ul ............................................................
Telefon ...........................................................
Fax: ................................................................
Codul fiscal ....................................................
Persoana de contact .....................................

FI™A

privind ajutoarele de stat acordate Ón anul........
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Se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare schem„ de ajutor de stat, ajutor de stat individual
acordat Ón cadrul unei scheme ∫i ajutor de stat individual acordat Ón afara unei scheme (ad-hoc),
men˛ion‚ndu-se durata schemei potrivit deciziei de autorizare sau conform actului normativ prin
care a fost instituit„ schema. Se cuprind toate ajutoarele acordate Ón Rom‚nia, cu excep˛ia
ajutoarelor acordate Ón sectoarele agricultur„ ∫i piscicultur„.
Furnizorii sau autorit„˛ile responsabile, dup„ caz, completeaz„ pentru perioada de raportare
fi∫a privind aloc„rile acordate, precum ∫i corec˛iile constatate pentru ultimii 2 ani consecutivi.
Œn cazul Ón care, printr-un act normativ se promoveaz„ mai multe scheme de ajutor de stat,
se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare schem„. Œn cazul Ón care, prin actul normativ care
promoveaz„ schema de ajutor de stat sunt prev„zute ajutoare de stat av‚nd modalit„˛i de
acordare diferite, se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare dintre acestea.
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1. Titlul: ..........................................
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2. Baza legal„: .................................
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(Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde ∫i o descriere sintetic„ a acesteia. Titlul ajutorului de stat
individual cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)
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(Baza legal„ cuprinde at‚t actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat,
c‚t ∫i actele care con˛in dispozi˛ii de punere Ón aplicare a acestuia. Se men˛ioneaz„ ∫i actele prin care
acesta a fost reÓnnoit, prelungit sau modificat, precum ∫i actele normative prin care s-au efectuat aloc„ri
specifice Ón cadrul unei scheme de ajutor de stat, dup„ caz.)

tin

at

3. Num„rul ajutorului.........................

D

es

(Se precizeaz„ num„rul deciziei de autorizare emise de Comisia European„ sau de Consiliul
Concuren˛ei, dup„ caz, num„rul inform„rii Ón cazul ajutoarelor de stat exceptate pe categorii. Se
men˛ioneaz„ ∫i eventuale alte decizii/inform„ri emise anterior, referitoare la ajutorul respectiv.)
4. Categoria ajutorului................................
(Se men˛ioneaz„, dup„ caz, dac„ este un ajutor autorizat, exceptat pe categorii sau de minimis. )
5. Data la care a Óncetat acordarea ajutorului.......
(Se indic„ doar pentru ajutoarele de stat a c„ror acordare a Óncetat. Se men˛ioneaz„ data la care a
Óncetat acordarea ajutoarelor sau pentru care acordarea a fost stopat„.)
6. Cofinan˛area.......................................
(Se men˛ioneaz„ dac„ m„sura de sprijin cuprinde ∫i cofinan˛are din fonduri comunitare. Se
men˛ioneaz„ procentul de cofinan˛are din fonduri comunitare ∫i procentul de fonduri de la bugetul
na˛ional Ón totalul m„surii de sprijin.
Dac„ nu este posibil„ transmiterea datelor finale, se transmit valori estimate. Œn acest caz, se
men˛ioneaz„ c„ se transmit valori estimate.)
7. Obiectivele acord„rii ajutorului de stat:
— Principal ..................................
— Secundar..................................
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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[Œn stabilirea ∫i codificarea obiectivului se au Ón vedere urm„toarele:
— obiectivul principal are Ón vedere motiva˛ia adopt„rii actului normativ/administrativ prin care s-a
ini˛iat schema sau ajutorul de stat individual Ón cauz„. Dac„ un ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea
regional„, acesta este considerat Óntotdeauna obiectiv principal;
— obiectivul secundar este acela care, adi˛ional obiectivului principal, a fost avut Ón vedere la
autorizare/c‚nd poate fi considerat autorizat. De exemplu, Ón cazul unei scheme al c„rei obiectiv
principal este ajutorul pentru cercetare-dezvoltare, poate exista, ca obiectiv secundar, un ajutor pentru
Óntreprinderi mici ∫i mijlocii (dac„ ajutorul este destinat exclusiv Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii).
Œn cazul obiectivului principal ∫i a celor secundare se men˛ioneaz„, Ón mod obligatoriu, ∫i codurile
de clasificare ale acestora, prev„zute Ón anexa nr. 6 din Regulamentul privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat.]
8. Regiunea:............................
(La momentul autoriz„rii/c‚nd poate fi considerat autorizat, ajutorul poate fi destinat Ón exclusivitate
unei regiuni/grup de regiuni. Se men˛ioneaz„ aceste regiuni, dac„ este cazul.)
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9. Originea ajutorului de stat: .....................

an

el

or

(Se precizeaz„ originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul
asigur„rilor sociale de stat, din bugetele locale — jude˛, municipiu, ora∫, comun„ — sau din alte surse
ale statului.)
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10. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: ...................
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[Se men˛ioneaz„ modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: granturi,
reduceri/except„ri/am‚n„ri la plata taxelor ∫i impozitelor, aporturi de capital, Ómprumuturi cu dob‚nd„
preferen˛ial„, garan˛ii etc.]

ii
g

ra

11. Descrierea instrumentului de acordare a ajutorului de stat........

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

(Se descrie instrumentul de acordare a ajutorului folosit. Se precizeaz„ forma Ón care ajutorul este
pus la dispozi˛ia beneficiarului. De exemplu, Ón cazul creditelor acordate Ón condi˛ii preferen˛iale se
furnizeaz„ inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului. Œn cazul facilit„˛ilor fiscale se
precizeaz„ dac„ acestea reprezint„ deducere fiscal„, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei
de impozitare, am‚nare a pl„˛ii impozitului. Œn cazul garan˛iilor se furnizeaz„ ∫i date privind creditul sau
alte tranzac˛ii financiare acoperite de garan˛ie, garan˛ia cerut„ ∫i prima de plat„.)

at

ex

12. Tipul ajutorului de stat:............................

D

es

tin

(Se men˛ioneaz„ dac„ este vorba de o schem„ de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat
Ón cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat Ón afara unei scheme-ajutor ad-hoc.)
13. Condi˛ii de acordare: ...................
(Se men˛ioneaz„ condi˛iile — criterii, limite etc. — de acordare. Œn cazul schemelor de ajutor de
stat se men˛ioneaz„ condi˛iile pentru acordarea de aloc„ri specifice operatorilor economici beneficiari de
ajutor de stat, a∫a cum sunt prev„zute Ón baza legal„ a schemei de ajutor de stat, Ón decizia Comisiei
Europene sau Ón decizia Consiliului Concuren˛ei, dup„ caz.)
14. Beneficiarii ∫i cuantumul ajutorului de stat:
Beneficiarii de ajutor de stat

Nr.
crt.

0

Denumirea

1

CUI

2

Localitatea

3

Jude˛ul

4

Valoarea ajutorului de stat—mii lei, din care:

Sectorul
de activitate
(cod CAEN)

5

Œn anul de
raportare
(t)

Œn anul
t–2

Œn anul
t–1

surse
de stat

fonduri
structurale

surse
de stat

fonduri
structurale

surse
de stat

fonduri
structurale

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

TOTAL:
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[Œn coloanele 1—5 se specific„ to˛i beneficiarii de ajutor de stat. Pentru fiecare beneficiar se
specific„ ∫i sectorul de activitate (prin codul CAEN—4 cifre) Ón care opereaz„. Œn cazul Ón care ajutorul de
stat se acord„ pentru o alt„ activitate dec‚t cea de baz„, se specific„ activitatea pentru care a fost
acordat ajutorul.
— Œn coloana 6 se scriu sumele primite sub form„ de ajutor de stat Ón anul respectiv f„r„ a se
cumula cu anii anteriori. Œn coloana 6.1 se men˛ioneaz„ sumele primite din surse de stat (buget na˛ional,
local etc.), iar Ón coloana 6.2. se men˛ioneaz„ sumele primite din fonduri structurale.
— Œn coloanele 7 ∫i 8 se scriu sumele primite sub form„ de ajutor de stat, acordate Ón anii anteriori,
cu eventualele corec˛ii, defalcate Ón func˛ie de surs„, respectiv: surse de stat ∫i/sau fonduri structurale.]
15. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:
(Se men˛ioneaz„ informa˛iile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat, cum ar fi: pre˛urile
de referin˛„, dob‚nda de referin˛„ Ón cazul creditelor cu dob‚nd„ preferen˛ial„, regimul acord„rii garan˛iei
de stat, nivelul penaliz„rilor Ón cazul scutirilor de impozite ∫i taxe etc., precum ∫i, atunci c‚nd este cazul,
formulele de calcul. Sumele se men˛ioneaz„ pentru fiecare dintre instrumentele prin care a fost acordat
ajutorul.)

ce

16. Observa˛ii:

ANEXA Nr. 2

ex

cl

tu
ra

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

Furnizorul de ajutor de stat:
.........................................................................
Adresa ............................................................
Localitatea ......................................................
Jude˛ul ............................................................
Telefon ...........................................................
Fax: ................................................................
Codul fiscal ....................................................
Persoana de contact .....................................

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

(Se prezint„ comentarii privind derularea acord„rii ajutorului de stat (scheme de ajutor de stat sau
ajutoare individuale acordate Ón tran∫e) ∫i se men˛ioneaz„ dac„ sunt respectate deciziile de autorizare
emise de Comisia European„ sau Consiliul Concuren˛ei, dup„ caz. Se men˛ioneaz„ orice alte observa˛ii
referitoare la ajutoarele de stat acordate.)

FI™A

D

es

tin

at

privind ajutoarele de stat din categoriile exceptate de la obliga˛ia notific„rii,
acordate Ón anul ......................

Se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare schem„ de ajutor de stat, ajutor de stat individual
acordat Ón cadrul unei scheme ∫i ajutor de stat individual acordat Ón afara unei scheme (ad-hoc),
men˛ion‚ndu-se durata schemei potrivit deciziei de autorizare sau conform actului normativ prin
care a fost instituit„ schema. Se cuprind toate ajutoarele acordate Ón Rom‚nia cu excep˛ia
ajutoarelor acordate Ón sectoarele agricultur„ ∫i piscicultur„.
Œn cazul Ón care, printr-un act normativ se promoveaz„ mai multe scheme de ajutor de stat,
se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare schem„. Œn cazul Ón care, prin actul normativ care
promoveaz„ schema de ajutor de stat sunt prev„zute ajutoare de stat av‚nd modalit„˛i de
acordare diferite, se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare dintre acestea.
1. Titlul: ........
(Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde ∫i o descriere sintetic„ a acesteia. Titlul ajutorului de stat
individul cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)
2. Baza legal„: .................................
(Baza legal„ cuprinde at‚t actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat,
c‚t ∫i actele care con˛in dispozi˛ii de punere Ón aplicare a acestuia. Se men˛ioneaz„ ∫i actele prin care
acesta a fost reÓnnoit, prelungit sau modificat, precum ∫i actele normative prin care s-au efectuat aloc„ri
specifice Ón cadrul unei scheme de ajutor de stat, dup„ caz.)
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3. Regulamentul privind except„rile pe categorii aplicabil.........................
4. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: .............
[Se men˛ioneaz„ modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: granturi,
reduceri/except„ri/am‚n„ri la plata taxelor, aporturi de capital, Ómprumuturi cu dob‚nd„ preferen˛ial„,
garan˛ii etc.]
5. Originea ajutorului de stat: .....................
[Se precizeaz„ originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul
asigur„rilor sociale de stat, din bugetele locale (jude˛, municipiu, ora∫, comun„) sau din alte surse ale
statului.]
6. Tipul ajutorului de stat:............................
(Se men˛ioneaz„ dac„ este vorba de o schem„ de ajutor de stat sau ajutor de stat individual
acordat Ón afara unei scheme — ajutor ad-hoc.)

fiz
i

ce

7. Condi˛ii de acordare: ...................

pe

8. Cuantumul ajutorului de stat....................................

rs
o

an

el

or

(Se men˛ioneaz„ condi˛iile — criterii, limite etc. — pentru acordarea de aloc„ri specifice
operatorilor economici beneficiari de ajutor de stat, a∫a cum sunt prev„zute Ón baza legal„ a schemei de
ajutor de stat sau Ón decizia Consiliului Concuren˛ei, dup„ caz.)

ii
g

ra

tu

ite

a

(Trebuie furnizate separat valori pentru fiecare instrument de acordare a ajutorului din cadrul unei
scheme, de exemplu, subven˛ie, credit preferen˛ial etc. Valorile trebuie s„ fie exprimate Ón lei. Œn cazul
renun˛„rii la venituri fiscale, trebuie indicat„ valoarea anual„ a acestora. Dac„ nu exist„ date exacte,
aceste valori pot fi estimate. Œn acest caz, se men˛ioneaz„ c„ au fost transmise valori estimate.)

in

fo

rm

ăr

Pentru anul luat Ón considerare, cuantumul aloc„rilor trebuie indicat, separat pentru fiecare
instrument de acordare a ajutorului con˛inut Ón schem„ (de exemplu, subven˛ie, credit preferen˛ial,
garan˛ie etc.), dup„ cum urmeaz„:

ex

cl

us

iv

8.1. Sumele angajate, renun˛„rile la venituri fiscale sau alte renun˛„ri la venituri (estimate),
date privind garan˛iile etc. pentru proiectele noi de acordare de ajutoare. Œn cazul schemelor de
garan˛ii trebuie indicat ∫i cuantumul total al noilor garan˛ii acordate.

D

es

tin

at

8.2. Pl„˛ile efective, renun˛„rile la venituri fiscale sau alte renun˛„ri la venituri (estimate),
date privind garan˛iile etc. pentru ajutoarele noi ∫i pentru ajutoarele curente. Œn cazul schemelor de
garan˛ii trebuie indicate urm„toarele: cuantumul total al garan˛iilor nerambursate Ónc„, veniturile din
prime, sumele recuperate, indemniza˛iile pl„tite, excedentul sau deficitul schemei de ajutor pentru
anul luat Ón considerare.
8.3. Num„rul noilor proiecte sprijinite.
8.4. Num„rul total estimat al locurilor de munc„ create sau men˛inute prin noile proiecte
(dup„ caz).
8.5.

Valoarea total„ estimat„ a investi˛iilor sprijinite prin noile proiecte.

8.6. Defalcarea regional„ a sumelor prev„zute la pct. 8.1., pe regiuni, dac„ este cazul.
8.7. Num„rul estimat al locurilor de munc„ sau al persoanelor defavorizate sau cu handicap
recrutate sau angajate potrivit noii decizii de acordare a ajutorului (dac„ este cazul). Ajutorul de
stat pentru recrutarea lucr„torilor defavoriza˛i se defalc„ pe categorii.
8.8. Defalcarea sectorial„ a sumelor prev„zute la pct. 8.1. pe sectoare de activitate ale
beneficiarilor (dac„ este vorba despre mai multe sectoare, indica˛i suma pentru fiecare):
— agricultur„
— piscicultur„ ∫i/sau acvacultur„
— industria c„rbunelui
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— sectorul industriei de prelucrare ∫i, Ón cadrul acestuia:
— siderurgie
— construc˛ii navale
— fibre sintetice
— autovehicule
— alte industrii
— servicii ∫i, Ón cadrul acestora:
— servicii de transport
— servicii financiare
— alte servicii
— alte sectoare (specifica˛i)
9. Alte informa˛ii ∫i comentarii

ANEXA Nr. 3

iv

in

rs
o
pe
a
ite
tu
ra

fo

rm

ăr

ii
g

Furnizorul de ajutor de stat:
.........................................................................
Adresa ............................................................
Localitatea ......................................................
Jude˛ul ............................................................
Telefon ...........................................................
Fax: ................................................................
Codul fiscal ....................................................
Persoana de contact .....................................

an

el

or

fiz
i

ce

(Se prezint„ comentarii privind derularea acord„rii ajutorului de stat — scheme de ajutor de stat
sau ajutoare individuale acordate Ón tran∫e — ∫i se men˛ioneaz„ dac„ sunt respectate deciziile de
autorizare emise de Consiliul Concuren˛ei, acolo unde este cazul. Se men˛ioneaz„ orice alte observa˛ii
referitoare la ajutoarele de stat acordate.)

FI™A

ex

cl

us

privind ajutoarele de minimis acordate Ón anul........

D

es

tin

at

Se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare schem„ de ajutor, ajutor individual acordat Ón
cadrul unei scheme sau ajutor individual acordat Ón afara unei scheme (ad-hoc), men˛ion‚ndu-se
durata schemei. Se cuprind toate ajutoarele de minimis acordate Ón Rom‚nia, cu excep˛ia
ajutoarelor acordate Ón sectoarele agricultur„ ∫i piscicultur„.
Furnizorii sau autorit„˛ile responsabile completeaz„ pentru perioada de raportare fi∫a privind
ajutoarele acordate, precum ∫i corec˛iile constatate pentru ultimii 2 ani fiscali consecutivi.
Œn cazul Ón care printr-un act normativ se promoveaz„ mai multe scheme de ajutor de
minimis, se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare schem„. Œn cazul Ón care prin actul normativ
care promoveaz„ schema de ajutor sunt prev„zute ajutoare de stat av‚nd modalit„˛i de acordare
diferite, se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare dintre acestea.
1. Titlul ajutorului: ........
(Titlul ajutorului cuprinde ∫i o descriere sintetic„ a acestuia.)
2. Baza legal„: .................................
(Baza legal„ cuprinde at‚t actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat,
c‚t ∫i actele care con˛in dispozi˛ii de punere Ón aplicare a acestuia. Se men˛ioneaz„ ∫i actele prin care
acesta a fost reÓnnoit, prelungit sau modificat, precum ∫i actele normative prin care s-au efectuat aloc„ri
specifice Ón cadrul unei scheme de ajutor de stat, dup„ caz.)
3. Data la care a Óncetat acordarea ajutorului .......
(Se indic„ doar pentru ajutoarele de stat a c„ror acordare a Óncetat. Se men˛ioneaz„ data la care a
Óncetat acordarea ajutoarelor sau pentru care acordarea a fost stopat„.)
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4. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului: ...................
[Se men˛ioneaz„ modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului: granturi,
reduceri/except„ri/am‚n„ri la plata taxelor, aporturi de capital, Ómprumuturi cu dob‚nd„ preferen˛ial„,
garan˛ii etc.]
5. Descrierea modalit„˛ii (instrumentului) de acordare a ajutorului de minimis ............
(Se descrie instrumentul de acordare a ajutorului folosit. Se precizeaz„ forma Ón care ajutorul este
pus la dispozi˛ia beneficiarului. De exemplu, Ón cazul creditelor acordate Ón condi˛ii preferen˛iale se
furnizeaz„ inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului. Œn cazul facilit„˛ilor fiscale se
precizeaz„ dac„ acestea reprezint„ deducere fiscal„, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei
de impozitare, am‚nare a pl„˛ii impozitului. Œn cazul garan˛iilor se furnizeaz„ ∫i date privind creditul sau
alte tranzac˛ii financiare acoperite de garan˛ie, garan˛ia cerut„ ∫i prima de plat„.)
6. Obiectivele acord„rii ajutorului:

or

fiz
i

ce

(Œn stabilirea ∫i codificarea obiectivului se are Ón vedere motiva˛ia adopt„rii actului
normativ/administrativ prin care s-a ini˛iat schema sau ajutorul individual Ón cauz„. Se men˛ioneaz„, Ón
mod obligatoriu, codurile de clasificare ale acestora, cuprinse Ón anexa nr. 6 din Regulamentul privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.)

an

el

7. Originea ajutorului: .....................

a

pe

rs
o

(Se precizeaz„ originea ajutorului, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigur„rilor
sociale de stat, din bugetele locale — jude˛, municipiu, ora∫, comun„ — sau din alte surse ale statului.)

tu

ite

8. Tipul ajutorului: ............................

fo

rm

9. Condi˛ii de acordare: ...................

ăr

ii
g

ra

(Se men˛ioneaz„ dac„ este vorba de o schem„ de ajutor sau ajutor individual acordat Ón afara unei
scheme — ajutor ad-hoc.)

us

iv

in

(Se men˛ioneaz„ condi˛iile — criterii, limite etc. — pentru acordarea de aloc„ri specifice operatorilor
economici beneficiari de ajutor, a∫a cum sunt prev„zute Ón baza legal„ a schemei de ajutor de stat.)

at

ex

cl

10. Beneficiarii ∫i cuantumul ajutorului de minimis. Œn cazul schemelor de ajutor se
men˛ioneaz„ cuantumul aloc„rilor specifice/beneficiar.
Beneficiarii de ajutor de minimis

es

tin

Valoarea ajutorului de minimis — mii lei, din care:

0

Œn anul de
raportare
(t)

D

Nr.
crt.

Denumirea

1

CUI

2

Localitatea

3

Jude˛ul

4

Sectorul
de activitate
(cod CAEN)

5

Œn anul
t–2

Œn anul
t–1

surse
de stat

fonduri
structurale

surse
de stat

fonduri
structurale

surse
de stat

fonduri
structurale

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

TOTAL:

[Œn coloanele 1—5 se specific„ to˛i beneficiarii de ajutor de minimis. Pentru fiecare beneficiar se
specific„ ∫i sectorul de activitate (prin codul CAEN — 4 cifre) Ón care opereaz„. Œn cazul Ón care ajutorul
de stat se acord„ pentru o alt„ activitate dec‚t cea de baz„, se specific„ activitatea pentru care a fost
acordat ajutorul.
— Œn coloana 6 se scriu sumele primite sub form„ de ajutor de minimis Ón anul respectiv, f„r„ a se
cumula cu anii anteriori. Œn coloana 6.1 se men˛ioneaz„ sumele primite din surse de stat (buget na˛ional,
local etc.), iar Ón coloana 6.2 se men˛ioneaz„ sumele primite din fonduri structurale.
— Œn coloanele 7 ∫i 8 se scriu sumele primite sub form„ de ajutor de minimis, acordate Ón anii
anteriori, cu eventualele corec˛ii, defalcate Ón func˛ie de surs„, respectiv: surse de stat ∫i/sau fonduri
structurale.]
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11. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:
(Se men˛ioneaz„ informa˛iile utilizate la determinarea valorii ajutorului, cum ar fi: pre˛urile de
referin˛„, dob‚nda de referin˛„ Ón cazul creditelor cu dob‚nd„ preferen˛ial„, regimul acord„rii garan˛iei
de stat, nivelul penaliz„rilor Ón cazul scutirilor de impozite ∫i taxe etc., precum ∫i, atunci c‚nd este cazul,
formulele de calcul. Sumele se men˛ioneaz„ pentru fiecare dintre instrumentele prin care a fost acordat
ajutorul.)
12. Observa˛ii:
(Se prezint„ comentarii privind derularea acord„rii ajutorului — scheme de ajutor sau ajutoare
individuale acordate Ón tran∫e).

ANEXA Nr. 4

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Furnizorul de ajutor de stat:
.........................................................................
Adresa ............................................................
Localitatea ......................................................
Jude˛ul ............................................................
Telefon ...........................................................
Fax: ................................................................
Codul fiscal ....................................................
Persoana de contact .....................................

tu

FI™A

ii
g

ra

pentru sectorul agricultur„ privind ajutoarele de stat acordate Ón anul ........

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

Se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare schem„ de ajutor de stat, ajutor de stat individual
acordat Ón cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat Ón afara unei scheme
(ad-hoc), men˛ion‚ndu-se durata schemei.
Furnizorii sau autorit„˛ile responsabile completeaz„ pentru perioada de raportare fi∫a privind
ajutoarele acordate Ón anul de raportare, precum ∫i corec˛iile constatate pentru ultimii 2 ani
consecutivi.
Œn cazul Ón care printr-un act normativ se promoveaz„ mai multe scheme de ajutor de stat,
se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare schem„. Œn cazul Ón care prin actul normativ care
promoveaz„ schema de ajutor de stat sunt prev„zute ajutoare de stat av‚nd modalit„˛i de
acordare diferite, se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare dintre acestea.

D

es

1. Titlul: .........................................
(Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde ∫i o descriere sintetic„ a acesteia. Titlul ajutorului de stat
individual cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)
2. Baza legal„: .................................
(Baza legal„ cuprinde at‚t actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat,
c‚t ∫i actele care con˛in dispozi˛ii de punere Ón aplicare a acestuia. Se men˛ioneaz„ ∫i actele prin care
acesta a fost reÓnnoit, prelungit sau modificat, precum ∫i actele normative prin care s-au efectuat aloc„ri
specifice Ón cadrul unei scheme de ajutor de stat, dup„ caz. Se men˛ioneaz„ ∫i num„rul deciziei de
autorizare emise de Comisia European„. De asemenea, se men˛ioneaz„ dac„ ajutorul intr„ Ón categoria
ajutoarelor exceptate de la obliga˛ia notific„rii.)
3. Data la care a Óncetat acordarea ajutorului.......
(Se indic„ doar pentru ajutoarele de stat a c„ror acordare a Óncetat. Se men˛ioneaz„ data la care a
Óncetat acordarea ajutoarelor sau pentru care acordarea a fost stopat„.)
4. Cofinan˛area .......................................
(Se men˛ioneaz„ dac„ m„sura de sprijin cuprinde ∫i cofinan˛are din fonduri comunitare.
Se men˛ioneaz„ procentul de cofinan˛are din fonduri comunitare ∫i procentul de fonduri de la bugetul
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na˛ional Ón totalul m„surii de sprijin. Dac„ nu este posibil„ transmiterea datelor finale, se transmit valori
estimate. Œn acest caz, se men˛ioneaz„ c„ au fost transmise valori estimate.)
5. Obiectivele acord„rii ajutorului de stat:
(Se bifeaz„ una dintre variantele urm„toare:
 ajutor pentru investi˛ii;
 ajutor pentru mediu ∫i bun„starea animalelor;
 ajutor pentru Óndeplinirea standardelor;
 ajutor pentru stabilirea tinerilor fermieri;
 ajutor pentru retragerea timpurie sau cedarea activit„˛ilor fermei;
 ajutor pentru grupuri de produc„tori;
 ajutor pentru reparcelarea terenului;
 ajutor pentru Óncurajarea produc˛iei ∫i comercializ„rii produselor de Ónalt„ calitate;
 ajutor pentru asigurarea de sprijin tehnic;

ce

 ajutor pentru sectorul animalier;

fiz
i

 ajutor pentru compensarea pagubelor cauzate de dezastre;

or

 ajutor pentru combaterea bolilor;

an

el

 ajutor pentru plata primelor de asigurare;

ra

tu

ite

 alte tipuri de ajutoare. Preciza˛i..........................)

pe

 ajutor pentru sectorul forestier;

a

 ajutor pentru promovarea produselor agricole;

rs
o

 ajutor pentru Ónchiderea capacit„˛ilor de produc˛ie, procesare ∫i v‚nzare;

ăr

ii
g

6. Regiunea: ............................

fo

rm

(La momentul autoriz„rii/c‚nd poate fi considerat autorizat, ajutorul poate fi destinat Ón exclusivitate
unei regiuni/grup de regiuni. Se men˛ioneaz„ aceste regiuni.)

us

iv

in

7. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: ...................

at

ex

cl

(Se men˛ioneaz„ modalitatea — instrumentul — de acordare a ajutorului de stat: granturi,
reduceri/except„ri/am‚n„ri la plata taxelor, aporturi de capital, Ómprumuturi cu dob‚nd„ preferen˛ial„,
garan˛ii etc.)

es

tin

8. Descrierea modalit„˛ii (instrumentului) de acordare a ajutorului de stat ...............
(Se descrie instrumentul de acordare a ajutorului folosit. Se precizeaz„ forma Ón care ajutorul este
pus la dispozi˛ia beneficiarului. De exemplu, Ón cazul creditelor acordate Ón condi˛ii preferen˛iale, se
furnizeaz„ inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului. Œn cazul facilit„˛ilor fiscale se
precizeaz„ dac„ acestea reprezint„ deducere fiscal„, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei
de impozitare, am‚nare a pl„˛ii impozitului. Œn cazul garan˛iilor se furnizeaz„ ∫i date privind creditul sau
alte tranzac˛ii financiare acoperite de garan˛ie, garan˛ia cerut„ ∫i prima de plat„.)

D

12

9. Originea ajutorului de stat: .....................
(Se precizeaz„ originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul
asigur„rilor sociale de stat, din bugetele locale — jude˛, municipiu, ora∫, comun„ — sau din alte surse
ale statului.)
10. Tipul ajutorului de stat: ............................
(Se men˛ioneaz„ dac„ este vorba de o schem„ de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat
Ón cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat Ón afara unei scheme — ajutor ad-hoc.)
11. Condi˛ii de acordare: ...................
(Se men˛ioneaz„ condi˛iile — criterii, limite etc. — pentru acordarea de aloc„ri specifice
operatorilor economici beneficiari de ajutor de stat, a∫a cum sunt prev„zute Ón baza legal„ a schemei de
ajutor de stat sau Ón decizia Comisiei Europene.)
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12. Beneficiarii ∫i cuantumul aloc„rilor specifice Ón cadrul schemei de ajutor de stat:
Beneficiarii de ajutor de stat

Nr.
crt.

0

Denumirea

1

CUI

Localitatea

2

Jude˛ul

3

Valoarea ajutorului de stat — mii lei, din care:
Œn anul de
raportare
(t)

Œn anul
t–2

Œn anul
t–1

Sectorul
de
activitate
(cod
CAEN)

surse
de stat

fonduri
structurale

surse
de stat

fonduri
structurale

surse
de stat

fonduri
structurale

5

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

4

Intensitate
%
(Ón anul t)

9

TOTAL:

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

[Œn coloanele 1—5 se specific„ to˛i beneficiarii de ajutor de stat. Pentru fiecare beneficiar se
specific„ ∫i sectorul de activitate (prin codul CAEN — 4 cifre) Ón care opereaz„. Œn cazul Ón care ajutorul
de stat se acord„ pentru o alt„ activitate dec‚t cea de baz„, se specific„ activitatea pentru care a fost
acordat ajutorul.
— Œn coloana 6 se scriu sumele primite sub form„ de ajutor de stat Ón anul respectiv, f„r„ a se
cumula cu anii anteriori. Œn coloana 6.1 se men˛ioneaz„ sumele primite din surse de stat (buget na˛ional,
local etc.), iar Ón coloana 6.2. se men˛ioneaz„ sumele primite din fonduri structurale.
— Œn coloanele 7 ∫i 8 se scriu sumele primite sub form„ de ajutor de stat acordate Ón anii anteriori,
cu eventualele corec˛ii, defalcate Ón func˛ie de surs„, respectiv: surse de stat ∫i/sau fonduri structurale.
— Œn coloana 9 se precizeaz„ intensitatea ajutorului acordat p‚n„ la momentul raport„rii, inclusiv
Ón anul t.]

ite

a

13. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

(Se men˛ioneaz„ informa˛iile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat, cum ar fi: pre˛urile
de referin˛„, dob‚nda de referin˛„ Ón cazul creditelor cu dob‚nd„ preferen˛ial„, regimul acord„rii garan˛iei
de stat, nivelul penaliz„rilor Ón cazul scutirilor de impozite ∫i taxe etc., precum ∫i, atunci c‚nd este cazul,
formulele de calcul. Sumele se men˛ioneaz„ pentru fiecare dintre instrumentele prin care a fost acordat
ajutorul.)

iv

in

14. Observa˛ii:

D

es

tin

at

ex

cl

us

(Se prezint„ comentarii privind derularea acord„rii ajutorului de stat — scheme de ajutor de stat
sau ajutoare individuale acordate Ón tran∫e — ∫i se men˛ioneaz„ dac„ sunt respectate deciziile de
autorizare emise de Comisia European„. Se men˛ioneaz„ orice alte observa˛ii referitoare la ajutoarele
de stat acordate.)

ANEXA Nr. 5

Furnizorul de ajutor de stat:
.........................................................................
Adresa ............................................................
Localitatea ......................................................
Jude˛ul ............................................................
Telefon ...........................................................
Fax: ................................................................
Codul fiscal ....................................................
Persoana de contact .....................................
FI™A

pentru sectorul piscicultur„ privind ajutoarele de stat acordate Ón anul ........
Se completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare schem„ de ajutor de stat, ajutor de stat individual
acordat Ón cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat Ón afara unei scheme (ad-hoc),
men˛ion‚ndu-se durata schemei.
Furnizorii sau autorit„˛ile responsabile completeaz„ pentru perioada de raportare fi∫a privind
aloc„rile acordate, precum ∫i corec˛iile constatate pentru ultimii 2 ani consecutivi. Œn cazul Ón care,
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printr-un act normativ se promoveaz„ mai multe scheme de ajutor de stat, se completeaz„ c‚te o
fi∫„ pentru fiecare schem„. Œn cazul Ón care, prin actul normativ care promoveaz„ schema de
ajutor de stat sunt prev„zute ajutoare de stat av‚nd modalit„˛i de acordare diferite, se
completeaz„ c‚te o fi∫„ pentru fiecare dintre acestea.
1. Titlul: ........
(Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde ∫i o descriere sintetic„ a acesteia. Titlul ajutorului de stat
individul cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)
2. Baza legal„: .................................

fiz
i

ce

(Baza legal„ cuprinde at‚t actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat,
c‚t ∫i actele care con˛in dispozi˛ii de punere Ón aplicare a acestuia. Se men˛ioneaz„ ∫i actele prin care
acesta a fost reÓnnoit, prelungit sau modificat, precum ∫i actele normative prin care s-au efectuat aloc„ri
specifice Ón cadrul unei scheme de ajutor de stat, dup„ caz. Se men˛ioneaz„ num„rul deciziei de
autorizare emise de Comisia European„.)

el

or

3. Obiectivele acord„rii ajutorului de stat:

rs
o

an

(Se bifeaz„ una dintre variantele urm„toare:

pe

 ajutor pentru retragerea definitiv„ a navelor de pescuit prin transfer c„tre ˛„ri ter˛e;

a

 ajutor pentru Óncetarea temporar„ a activit„˛ilor de pescuit;

tu

ite

 ajutor pentru reÓnnoirea navelor de pescuit;

ii
g

ra

 ajutor pentru modernizarea navelor de pescuit;

ăr

 ajutor pentru achizi˛ionarea navelor de pescuit uzate;

fo

rm

 ajutor pentru m„suri socioeconomice;

iv

in

 ajutor pentru remedierea pagubelor cauzate de calamit„˛i naturale sau de evenimente
excep˛ionale;

cl

us

 ajutor pentru regiuni Óndep„rtate;

ex

 ajutor acordat prin intermediul unor taxe parafiscale;

es

tin

at

 alte tipuri de ajutoare. Preciza˛i..........................)

D
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4. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: ...................
(Se men˛ioneaz„ modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: granturi,
reduceri/except„ri/am‚n„ri la plata taxelor, aporturi de capital, Ómprumuturi cu dob‚nd„ preferen˛ial„,
garan˛ii etc.)
5. Condi˛ii de acordare: ...................
(Se men˛ioneaz„ condi˛iile — criterii, limite etc.— pentru acordarea de aloc„ri specifice
operatorilor economici beneficiari de ajutor de stat, a∫a cum sunt prev„zute Ón baza legal„ a schemei de
ajutor de stat sau Ón decizia Comisiei Europene, dup„ caz.)
6. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:
[Trebuie furnizate separat valori pentru fiecare instrument de acordare a ajutorului din cadrul unei
scheme (de exemplu, subven˛ie, credit preferen˛ial etc.). Valorile trebuie s„ fie exprimate Ón lei. Œn cazul
renun˛„rii la venituri fiscale, trebuie indicat„ valoarea anual„ a acestora. Dac„ nu exist„ date exacte,
aceste valori se estimeaz„. Œn acest caz, se men˛ioneaz„ c„ se transmit valori estimate.]
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6.1. Beneficiarii ∫i cuantumul aloc„rilor specifice Ón cadrul schemei de ajutor de stat:
Beneficiarii de ajutor de stat

Nr.
crt.

0

Denumirea

1

CUI

3

Œn anul de
raportare
(t)

Sectorul
de activitate
(cod CAEN)

Jude˛ul

Localitatea

2

Valoarea ajutorului de stat — mii lei, din care:

4

surse
de stat

5

6.1

Œn anul
t–2

Œn anul
t–1

fonduri
structurale

surse
de stat

fonduri
structurale

surse
de stat

fonduri
structurale

7.1

7.2

8.1

8.2

6.2

TOTAL:

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

[Œn coloanele 1—5 se specific„ to˛i beneficiarii de ajutor de stat. Pentru fiecare beneficiar se
specific„ ∫i sectorul de activitate (prin codul CAEN — 4 cifre) Ón care opereaz„. Œn cazul Ón care ajutorul
de stat se acord„ pentru o alt„ activitate dec‚t cea de baz„, se specific„ activitatea pentru care a fost
acordat ajutorul.
— Œn coloana 6 se scriu sumele primite sub form„ de ajutor de stat Ón anul respectiv, f„r„ a se
cumula cu anii anteriori. Œn coloana 6.1 se men˛ioneaz„ sumele primite din surse de stat (buget na˛ional,
local etc.), iar Ón coloana 6.2. se men˛ioneaz„ sumele primite din fonduri structurale.
— Œn coloanele 7 ∫i 8 se scriu sumele primite sub form„ de ajutor de stat acordate Ón anii anteriori,
cu eventualele corec˛ii, defalcate Ón func˛ie de surs„, respectiv: surse de stat ∫i/sau fonduri structurale.]

pe

6.2. Defalcarea regional„ a sumelor prev„zute la punctul 6.1 pe regiuni.

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

7. Observa˛ii:
(Se prezint„ comentarii privind derularea acord„rii ajutorului de stat — scheme de ajutor de stat
sau ajutoare individuale acordate Ón tran∫e — ∫i se men˛ioneaz„ dac„ sunt respectate deciziile de
autorizare emise de Comisia European„. Se men˛ioneaz„ orice alte observa˛ii referitoare la ajutoarele
de stat acordate.)

iv

in

fo

ANEXA Nr. 6

cl

us

CLASIFICAREA ™I CODIFICAREA OBIECTIVELOR AJUTORULUI DE STAT

tin

at

Denumirea obiectivului

es

Agricultur„
Pescuit
Obiective orizontale
Cercetare-dezvoltare
Inovare
Mediu
Œntreprinderi mici ∫i mijlocii
Comer˛, export
Economisirea energiei
Salvare
Restructurare
Œnchidere
Ocuparea for˛ei de munc„
Formare profesional„
Capital de risc
Servicii de interes economic general
Alte obiective
Obiective sectoriale (sectoare sensibile)
O˛el
Construc˛ii navale
Fibre sintetice
Auto
Alte sectoare prelucr„toare
C„rbune: ajutoare pentru produc˛ia curent„

D

1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ex

Codul
de clasificare
a obiectivelor
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Codul
de clasificare
a obiectivelor

3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.10
3.11
4
4.1

C„rbune: alte ajutoare
Transporturi, din care:
transport feroviar
transport aerian
Turism
Servicii financiare
Alte obiective
Ajutoare regionale
Zone pentru care au fost elaborate programe na˛ionale de dezvoltare
regional„, altele dec‚t zonele defavorizate
Zone defavorizate
Cultur„ ∫i conservarea patrimoniului cultural
Ajutoare de stat cu caracter social
Ajutoare de stat pentru Ónl„turarea efectelor cauzate de dezastrele naturale

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

4.2
5
6
7

Denumirea obiectivului
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