10 iulie 2018
Recomandările Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, Grupul de lucru Fonduri Europene, privind GHIDUL SOLICITANTULUI elaborat
în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare si GHIDUL DE PLATA a ajutorului de stat acordat în baza H.G.
nr. 807/2014, pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în
economie, cu modificările și completările ulterioare

I - Ghidul Solicitantului
Nr.
crt.

Obiectul
reglementarii
1. Planul de
investitii –
Definitie

Pag.

Prevederea actuala

Prevederea propusa

Comentarii

pg. 6

Planul de investiții – document sintetic,
prezentat în format tabelar, care cuprinde
cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente
investiţiei iniţiale cu determinarea valorii totale
a investiţiei şi a calendarului realizării investiției

Necesitatea clarificarii
structurii planului de
Investitii.

2. Cheltuieli
eligibile Definitie

pg. 6, Active corporale - activele asociate investiţiei
iniţiale reprezentate de:
(…)
b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi
clasificate conform Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului

Planul de investiții – document sintetic, prezentat în
format tabelar, care cuprinde exclusiv valorile
corespunzatoare cheltuielilor eligibile şi neeligibile
aferente investiţiei iniţiale, pe categorii si cu
determinarea valorii totale a investiţiei şi a calendarului
realizării investiției.
Active corporale - activele asociate investiţiei iniţiale
reprezentate de:
(…)
b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi. In
cuprinsul planului de investitii se va prezenta doar
valoarea totala si defalcarea acesteia pe cheltuieli

1

Necesitatea clarificarii
modalitatii de prezentare
și justificare a
cheltuielilor de natura
activelor corporale.

privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările
ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a
mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor
legale în vigoare.

3. Cheltuieli
eligibile
constructii

Pg. 6

În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar
cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli
pentru investiția de bază din Devizul pe obiect
astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, care se vor
înregistra în contabilitatea întreprinderii în
contul de imobilizări „212 Construcţii”.

4. Cheltuieli
neeligibile

Pg. 8

Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente
construcțiilor, în cuprinsul planului de investiții:
achiziţia, modernizarea şi reabilitarea
de construcţii;
valoarea construcțiilor cărora nu li se
aplică standardul de cost;
valoarea construcției care depășește
standardul de cost de 1.650 lei/mp arie
desfăşurată;
costurile aferente chiriei care depășesc
valoarea de 22 lei/mp/lună.

eligibile si neeligibile, pe ani. In cadrul procedurii de
plata se va verifica eligibilitatea cheltuielilor prin
incadrarea activelor in prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea
minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform
prevederilor legale în vigoare.
În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar
cheltuielile aferente constructiilor, instalatiilor si dotarilor
aferente care se vor înregistra în contabilitatea
întreprinderii în contul de imobilizări „212 Construcţii”.
In cuprinsul planului de investitii se va prezenta doar
valoarea totala si defalcarea acesteia pe cheltuieli
eligibile si neeligibile, pe ani. In cadrul procedurii de
plata se va verifica eligibilitatea cheltuielilor prezentate
pe baza de deviz pe obiect si situatii de lucrari.
-Mentionarea in mod explicit la capitolul de cheltuieli
neeligibile a tipurilor de constructii care nu se incadreaza
in STAS 4908-85 “Clădiri civile, industriale şi
agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale” (de ex.
platforme, drumuri, etc.)
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Necesitatea clarificarii
modalitatii de prezentare
și justificare a
cheltuielilor de natura
constructiilor.

Clarificarea cheltuielilor
neeligibile privind
constructiile.

5. Inregistrarea
cererilor de
accord pentru
finantare

Pg.
13

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare
se realizează pe baza unui anunț publicat pe
site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la
secțiunea www.mfinante.ro – Agenţi economici
– Ajutor de stat, care cuprinde data de la care
se depun cererile de acord pentru finanțare,
precum și bugetul alocat conform legii bugetare
anuale.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se
realizează pe baza unui anunț publicat pe site-ul
Ministerului Finanţelor Publice, la secțiunea
www.mfinante.ro – Agenţi economici – Ajutor de stat,
care cuprinde data de la care se depun cererile de acord
pentru finanțare, precum și bugetul alocat conform legii
bugetare anuale. Data de deschidere a schemei sa fie la
30 de zile de la data anuntului publicat pe site-ul
Ministerului Finanţelor Publice.

Transparenta si egalitate
de sanse.

6.

Pg.
24

Calendarul realizării investiției – perioada de
realizare a planului de investiții de la data
demarării investiției până la data de 31
decembrie a anului în care se finalizează
investiția

Calendarul realizării investiției – perioada de realizare a
planului de investiții de la data demarării investiției până
la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează
investiția, care cuprinde alocarea cheltuielilor eligibile si
ale ajutorului de stat aferent pe ani.

Posibilitatea de a face
realocari de sume si fara
prelungirea perioadei de
implementare a
proiectului.

Capitolul V Modificarea
Planului de
Investiţii si a
Acordului
pentru
Finanţare

Modificări ale calendarului realizării investiţiei se
pot realiza în cazul realocării de valori aferente
cheltuielilor eligibile și ajutorului de stat
determinate de necesitatea prelungirii perioadei
de implementare a proiectului, fără ca acestea să
vizeze: valoarea totală a investiției, valoarea
totală a costurilor eligibile, valoarea totală a
ajutorului de stat aprobat.
7. Capitolul VIII –
Restituirea
sumelor

Pg.
29

Modificări ale calendarului realizării investiţiei se pot
realiza în cazul realocării de valori aferente cheltuielilor
eligibile și ajutorului de stat determinate sau nu de
necesitatea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului, fără ca acestea să vizeze: valoarea totală a
investiției, valoarea totală a costurilor eligibile, valoarea
totală a ajutorului de stat aprobat.

Pentru sumele necuvenite încasate de către Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi,
întreprinderi, Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor Publice percepe dobânzi şi penalităţi
percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate aferente, datorate de la data încasării până la data

3

Buna credinta.

incasate
necuvenit

de la data încasării până la data restituirii, restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de
conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de producedură fiscală, cu modificările şi completările
producedură fiscală, cu modificările şi ulterioare.”
completările ulterioare.”
In situatia in care beneficiarul primeste sume necuvenite
fara a fi din vina sa, nu se vor percepe dobânzi şi
penalităţi în cazul restituirii sumelor intr-un termen de
maximum 30 de zile.

8. 2.2. Planul de
investiţii

Pg.
43

9. Surse de
finantare

Pg.
47

Se fundamentează necesitatea achiziţionării
categoriilor activelor prezentate în planul de
investiţii, în raport de obiectul de activitate,
obiectivele proiectului de investiţii.

Se fundamentează necesitatea achiziţionării categoriilor
activelor prezentate în planul de investiţii, în raport de
obiectul de activitate, obiectivele proiectului de investiţii.
Întreprinderea trebuie să prezinte planul de investiții
conform anexei 4, să descrie succint principalele
Întreprinderea trebuie să prezinte planul de
construcții si functiunile acestora cat si categoriile mari
investiții conform anexei 4 și să descrie succint
de echipamente ce fac obiectul planului de investitii si
principalele etape ale fluxului tehnologic
principalele etape ale fluxului tehnologic.
Sursa
de Documente
finanţare
Majorare de  Hotărâre A.G.A. cu privire
capital subscris
la asigurarea surselor de
şi vărsat, în
finanţare, cu
cazul
menţionarea obiectului
acţionarilor
majorării de capital
persoane fizice  Certificat constatator
sau juridice
 Balanţa de verificare
aferentă lunii anterioare
celei în care a fost

Sursa
de Documente
finanţare
Majorare
de  Hotărâre A.G.A. cu privire la
capital subscris şi
asigurarea
surselor
de
vărsat, în cazul
finanţare, cu menţionarea
acţionarilor
obiectului majorării de capital
persoane fizice  Certificat constatator
sau juridice
 Balanţa de verificare aferentă
lunii anterioare celei în care a
fost înregistrată Cererea de
acord pentru finanţare
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Clarificarea gradului de
detaliu dorit.

Flexibilitate, evitarea
unor procedure de
durata.

înregistrată Cererea de
acord pentru finanţare

10. Indicatori
calitativi –
sursa de
finantare

Pg 47

Împrumut
din partea
acţionarilor
persoane
juridice sau
a
altor
întreprinde
ri asociate

 Hotărâre A.G.A. cu privire la

asigurarea surselor de
finanţare, prin care se
aprobă încheierea unui
contract de împrumut în
favoarea
întreprinderii
solicitante de ajutor de stat
cu
destinație
precisă
finanțarea proiectului de
investiții
 Contract de împrumut de la
acţionar sau întreprinderi
asociate
cu
destinație
precisă
finanțarea
proiectului de investiții cu
precizarea valorii etc.
 Balanţa
de
verificare
aferentă ultimei luni înainte

Împrumut
din partea
acţionarilor
persoane
juridice sau a
altor
întreprinderi
asociate

 Hotărâre

A.G.A. cu privire la
asigurarea surselor de finanţare, prin
care se aprobă încheierea unui
contract de împrumut în favoarea
întreprinderii solicitante de ajutor de
stat cu destinație precisă finanțarea
proiectului de investiții
 Contract de împrumut de la acţionar
sau întreprinderi asociate cu
destinație
precisă
finanțarea
proiectului de investiții cu precizarea
valorii etc.
 Balanţa de verificare aferentă
ultimei luni înainte de înregistrarea
cererii a împrumutatorului
 Situaţii financiare anuale aprobate,
corespunzătoare

5

Flexibilitate

de înregistrare a cererii a
împrumutatorului
 Situaţii financiare anuale
aprobate, corespunzătoare
ultimului exerciţiu financiar
încheiat,
ale
împrumutatorului

11. d) Contribuţia
întreprinderii
la creşterea
economică şi
dezvoltarea
regională

Pg.
49

De asemenea se prezintă, în format tabelar,
estimarea tuturor contribuţiilor la bugetele
componente ale bugetului general consolidat pe
perioada implementării investiției și 5 ani de la
finalizarea investiţiei.

Contribuţie

An
ul I

1
2
Contribuţii
angajat
Contribuţii
angajator
Impozitul pe profit
Impozite
locale
(teren,
construcţii)

An
An
ul
ul II
...
3
4

Total

5

De asemenea se prezintă, în format tabelar, estimarea
tuturor contribuţiilor la bugetele componente ale
bugetului general consolidat pe perioada implementării
investiției și 5 ani de la finalizarea investiţiei.
Contribuţie
1
Contribuţii angajat
Contribuţii angajator
Impozitul pe profit
Impozite
locale
(teren, construcţii)
Alte tipuri de taxe si
impozite ce se fac
venit la bugetele
componente
ale
bugetului general

Anul Anul Anul Total
I
II
...
2
3
4
5

6

Total general

12. Situaţia
juridică a
locaţiei
realizării
investiţiei,
respectiv
demonstrarea
existenței și a
unui drept real
asupra locaţiei
pe care
urmează să se
realizeze
investiţia
13. g) Situaţia
juridică a
locaţiei
realizării
investiţiei,
respectiv
demonstrarea
existenței și a
unui drept real
asupra locaţiei
pe care

Pg.
50

Întreprinderea trebuie să demonstreze un drept
real asupra locaţiei pe care urmează să se
realizeze investiţia.
Terenul pe care se realizează investiţia iniţială şi
construcţiile în cadrul cărora se realizează
investiţia iniţială trebuie să fie libere de sarcini la
data înregistrării Cererii de acord pentru
finanțare.
Documentele cu caracter juridic prin care se face
dovada deţinerii locaţiei trebuie să fie valabile pe
perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la
data finalizării acesteia.

Pg.
50

În vederea susţinerii situaţiei juridice a locaţiei
unde urmează a se realiza investiţia
întreprinderea prezintă următoarele
documente:
- contract de vânzare – cumpărare / certificat
de moştenitor etc.
- extras de carte funciară,
- contract de închiriere,
- contract de concesiune/cesiune sau orice alt
document cu caracter juridic prin care să se facă

consolidat
(ex.
contributia la fondul
de mediu)
Total general
Întreprinderea trebuie să demonstreze un drept real Flexibilitate
asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia.
Terenul pe care se realizează investiţia iniţială şi
construcţiile în cadrul cărora se realizează investiţia
iniţială trebuie să fie libere de sarcini la data înregistrării
Cererii de acord pentru finanțare.
Documentele cu caracter juridic prin care se face dovada
deţinerii locaţiei trebuie să fie valabile pe perioada
implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării
acesteia.
Se pot accepta, de asemenea, promisiunile de
cumparare/inchiriere a unei constructii viitoar (de ex.
precontract).
g) Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei, respectiv
demonstrarea existenței și a unui drept real asupra
locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia pe care
societatea il va avea la momentul implementarii.
În vederea susţinerii situaţiei juridice a locaţiei unde
urmează a se realiza investiţia întreprinderea prezintă
următoarele documente:
- contract de vânzare – cumpărare / certificat de
moştenitor etc.
- extras de carte funciară,
- contract de închiriere,
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Prevederile actuale
elimina posibilitatea
realizarii unei constructii
la cerere, optiune
exercitata foarte des de
mediul de afaceri, pentru
ca locatia (cladirea nu
exista la momentul
depunerii cererii).

urmează să se
realizeze
investiţia

Plan de
investitii
(Anexa 4)

dovada existenței și deţinerii locaţiei,
- alte documente justificative.

Pg.
53

Categoria de
cost

Total
1

14. 1

Valoare costuri eligibile

2

Anul
1
3

Anul
2
4

Anul
n
5

- contract de concesiune/cesiune sau orice alt document
cu caracter juridic prin care să se facă dovada existenței și
deţinerii locaţiei,
- Precontract/contract de vanzare-cumparare sau
inchiriere pentru o cladire viitoare/ cladire la
cerere.
- alte documente justificative.

Total
Categoria
Valoare costuri neeligibile
Valoare costuri eligibile
de cost
general
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Total
Total
1
2
n
1
2
n
3
4
5
6
7
8
9 1
10 2

Investiţii în
active
corporale

Investiţii în
active
corporale

Realizare
construcţii

Realizare
construcţii

Închiriere
construcţii
Instalaţii
tehnice,
maşini şi
echipamente
Investiţii în
active
necorporale
Brevete,
licenţe, knowhow sau alte
drepturi de
proprietate
intelectuală

Închiriere
construcţii
Instalaţii
tehnice,
maşini şi
echipamente
Investiţii în
active
necorporale
Brevete,
licenţe,
know-how
sau alte
drepturi de
proprietate
intelectuală

Total general

Valoare costuri neeligibile

Total
6

Anul
1
7

Anul
2
8

Anul
n
9

Alte
chelteuieli
neeligibile
Total
general

8

Pentru claritate necesitatea includerii in
general
valoarea totala a
10
proiectului a altor
categorii de cheltuieli ce
nu apar în cele
mentionate si care nu
sunt eligibile.
Total

15. Anexe
16. 6.2 Cheltuieli
neeligibile

Pg. 8

În cazul achiziţionării de active corporale nu
sunt eligibile instalaţiile tehnice, maşinile şi
echipamentele care nu se încadrează în
clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului
nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările
ulterioare, şi nu au valoarea minimă de intrare a
mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor
legale în vigoare.

A se introduce lista de verificare pentru criteriile de
conformitate si cele de eligibilitate (Etapa1+Etapa 2)
În cazul achiziţionării de active corporale, nu sunt eligibile
instalaţiile tehnice, maşinile şi echipamentele care:
i) fie nu se încadrează în clasificarea prezentată în
Hotărârea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor
fixe, cu modificările ulterioare,
ii) fie nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor
fixe stabilită conform prevederilor legale în
vigoare.
iii) fie nu sunt noi (unde active noi – active care nu au
fost utilizate niciodată.)

Definitia cheltuielilor
eligibile cuprinde toate
cele 3 elemente:
instalaţii tehnice, maşini
şi echipamente noi
clasificate conform
Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004 pentru
aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi
duratele normale de
funcţionare a mijloacelor
fixe, cu modificările
ulterioare, cu valoarea
minimă de intrare a
mijloacelor fixe stabilită
conform prevederilor
legale în vigoare.
Consideram utila
clarificarea ca
neindeplinirea a
oricaruia dintre cele cele
3 criterii neindeplinite
clasifica respectiva
cheltuiala ca neeligibila.

9

17. 7. Care sunt
criteriile de
eligibilitate ale
întreprinderilo
r?

18. 4. În ce
condiţii se
emite Acordul
pentru
finanţare?

Pg. 9

Pag
18

h) nu au efectuat o relocare către unitatea în
care urmează să aibă loc investiția inițială
pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani
anteriori înregistrării cererii de acord pentru
finanțare și, la momentul înregistrării cererii
oferă un angajament că nu vor face acest lucru
pentru o perioadă de până la 2 ani după
finalizarea investiției inițiale pentru care se
solicită ajutorul.

Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul de
Acord pentru finanţare în termen de maximum
30 de zile de la data la care întreaga
documentație este considerată completă

h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care
urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se
solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării
cererii de acord pentru finanțare și, la momentul
înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face
acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după
finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită
ajutorul.
relocare – transferul unei activități identice sau similare
sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre
părțile contractante la Acordul privind SEE (unitatea
inițială) către unitatea unei alte părți contractante la
Acordul privind SEE unde are loc investiția care
beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de
ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau
serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care
beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași
scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași
tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități
identice sau similare la una din unitățile inițiale ale
beneficiarului din SEE;”
Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul de Acordul
pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile de la
data la care întreaga documentație este considerată
completă
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Propunem introducerea
definitiei relocarii, cf. HG,
pentru claritate.

Propunem excluderea
termenului de “proiect
de” Acord deoarece nu
exista in legislatie.

19. CAPITOLUL III
– DEMARAREA
INVESTITIE

Pag
21

20. CAPITOLUL V MODIFICAREA
PLANULUI DE
INVESTIŢII ŞI A
ACORDULUI
PENTRU
FINANŢARE

Pg.
24

21. CAPITOLUL V MODIFICAREA
PLANULUI DE
INVESTIŢII ŞI A
ACORDULUI
PENTRU
FINANŢARE
22. 2.3.4
Indicatori
cantitativi

Pg.
24

Întreprinderea poate demara investiția după
depunerea Cererii de acord pentru finanțare,
dar pe riscul său. Demararea investiției după
depunerea Cererii de acord pentru finanțare nu
obligă Ministerul Finanțelor Publice la emiterea
unui Acord pentru finanțare.

Întreprinderea poate demara investiția dupa
inregistrarea la Registratura generală a Ministerului
Finanţelor Publice a Cererii de acord pentru finanțare,
dar pe riscul său. Demararea investiției după
inregistrarea Cererii de acord pentru finanțare nu obligă
Ministerul Finanțelor Publice la emiterea unui Acord
pentru finanțare.
Orice modificare in valoarea totala/pe an a investitiei,
in valoarea totala/pe an a costurilor eligibile si in mod
corespunzator a ajutorului de stat aprobat, nu se
considara modificare a planului initial de Investitii si
este permisa.

Pentru a se respecta
formularea din HG de
modificare, respectiv
noul cuprins al art. 3 din
anexa 2.

Întreprinderile solicitante sunt obligate să
finalizeze investiția pentru care au solicitat
finanțare conform calendarului realizării
investiției, care a stat la baza emiterii acordului
pentru finanțare.

Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze
investiția pentru care au solicitat finanțare conform
calendarului realizării investiției, care a stat la baza
emiterii acordului pentru finanțare, respectiv pana la
data de 31 decembrie a ultimului an prevazut in plan.

Ce se intampla in cazul
modificarilor de ordin
tehnic? Intreprinderea
nu mai are obligatia de a
realiza planul de investitii
100% cantitativ?

Limitele indicatorilor

Valori de referinta ale indicatorilor

Propunem
inlocuirea
sintagmei “limite”, avand
in vedere ca in perioada
implementarii indicatorii
nu
se
incadreaza
niciodata sau foarte rar in
aceste valori.
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Pentru claritatea
intentiei de
reglementare.

In
perioada
implementarii (start-up)
este foarte dificil pentru o
investitie sa se incadreze
in limitele prevazute
pentru anumiti indicatori
cantitativi (solvabilitatea
generala si gradul de
indatorare) si imposibil
pentru
altii
(rentabilitatea cifrei de
afaceri).
De asemenea, Ghidul
indica
urmatoarele:
“Pentru demonstrarea
viabilităţii proiectului de
investiţii şi eficienţei
economice
a
întreprinderii, se va
realiza
calculul
și
fundamentarea
următorilor indicatori”,
permitand
astfel
fundamentarea
neincadrarii in intervalele
mentionate.
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II - Ghidul de plata
Nr.
crt.

Obiectul
reglementarii
1. 3.2) Situaţia
privind selecţia
furnizorilor

Pagina

Prevederea actuala

Prevederea propusa

Comentarii

Pg 8

“Procedura de selecție a furnizorilor se va realiza pe baza
planului de investiții cu respectarea denumirii activelor
prevăzute în cadrul acestuia.”

Procedura de selecție a furnizorilor se va
realiza pe baza planului de investiții cu
respectarea denumirii activelor prevăzute în
cadrul acestuia.

Nu mai este cazul avand in
vedere noua structura a
planului de investitii care
nu mai cuprinde
denumirile activelor.

2. 3.2) Situaţia
privind selecţia
furnizorilor

Pg 8

In contracte si facturi se
“- denumirea categoriilor de cheltuieli din planul de “- denumirea categoriilor de costuri din
regasesc denumirile
investiții aprobat trebuie să se regăsească în contracte, planul de investiții aprobat trebuie să se
activelor, nu ale
facturi, înregistrări contabile”
reconcilieze în contracte, facturi cu
categoriilor de costuri.
înregistrările contabile pe categorii”

3. Capitolul II – Pg. 9
Plata ajutorului
de stat, punctul
1.3 Cerințele
din punct de
vedere
al
conformităţii şi
al condiţiilor în
baza cărora a

” În extrasele de cont trebuie să se identifice și să se
marcheze nr., data și valoarea facturilor și a ordinelor de
plată/dispozițiilor de plată care fac obiectul plăţilor.
Documentele trebuie să certifice efectuarea plăților de
către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat și să fie
validate de banca emitentă.”

” În extrasele de cont trebuie să se identifice
și să se marcheze nr., data și valoarea
facturilor și a ordinelor de plată/dispozițiilor
de plată care fac obiectul plăţilor.
Documentele trebuie să certifice efectuarea
plăților de către întreprinderea beneficiară de
ajutor de stat și să fie validate de banca
emitentă.”
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Solicităm pe această cale
clarificarea eligibilității
achiziției unor active care
înlocuiesc active existente
în societate, în condițiile în
care activele înlocuite nu
au fost finanțate prin
program sau din alte surse
publice.

fost
emis
acordul pentru
finanţare
privind
documentele
cuprinse
în
Dosarul Cererii
de plată a
ajutorului de
stat:
4. 4.1 lucrari de
constructii

Pg. 10

Structura devizelor pe obiecte de investiţii va avea același
conținut cu cea prezentată în planul de investiții aprobat.

A se elimina
Structura devizelor pe obiecte de investiţii
va avea același conținut cu cea prezentată
în planul de investiții aprobat.

5.

Pg.11

“- În conținutul acestora trebuie să se regăsească cel
puțin următoarele elemente: denumirea specificată în
planul de investiții, specificațiile tehnice, valoarea
acestora, perioada de derulare a contractului, graficul de
plăți, etc.”

“- În conținutul acestora trebuie să se
regăsească cel puțin următoarele elemente:
denumirea specificată în planul de investiții,
specificațiile tehnice, valoarea acestora,
perioada de derulare a contractului, graficul
de plăți, etc.”

4.3. instalații
tehnice, mașini
și echipamente
Contracte de
achiziţie şi/sau
comenzi către
furnizorii
desemnaţi în
urma
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Nu mai este necesara
prevederea In planul de
investitii se prezinta
categoriade cheltuieli
“constructii” si nu pe
fiecare obiect.
Nu mai este necesara
prevederea In planul de
investitii se prezinta doar
categoria de cheltuieli.

procesului de
achiziţie
6.

Pg.13
4.3. instalații
tehnice, mașini
și echipamente
Contracte de
achiziţie şi/sau
comenzi către
furnizorii
desemnaţi în
urma
procesului de
achiziţie

7.

Pag 14
B5. Active
necorporale

Instalațiile tehnice, mașinile și echipamentele se
facturează conform denumirii acestora din planul de
investiții aprobat.
În cazul în care nu este respectată întocmai denumirea
activelor din planul de investiții, se va prezenta o notă
explicativă privind echivalența denumirilor.

“În conținutul acestora trebuie să se regăsească cel puțin
următoarele elemente: denumirea specificată în planul
de investiții, specificațiile tehnice, valoarea acestora,
perioada de derulare a contractului, graficul de plăți,
etc.”
“- denumirea activului necorporal, prevăzut în planul de
investiții aprobat”

A se elimina
Instalațiile tehnice, mașinile și
echipamentele se facturează conform
denumirii acestora din planul de investiții
aprobat.
În cazul în care nu este respectată întocmai
denumirea activelor din planul de investiții,
se va prezenta o notă explicativă privind
echivalența denumirilor

“În conținutul acestora trebuie să se
regăsească cel puțin următoarele elemente:
denumirea specificată în planul de investiții,
specificațiile tehnice, valoarea acestora,
perioada de derulare a contractului, graficul
de plăți, etc.”
“- denumirea activului necorporal, prevăzut
în planul de investiții aprobat,”
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Nu mai este necesara
prevederea In planul de
investitii se prezinta doar
categoria de cheltuieli.

Nu mai este necesara
prevederea In planul de
investitii se prezinta doar
categoria de cheltuieli.

8.

Pg. 16
B6. Alte
documentele
justificative
Nota privind
stadiul
îndeplinirii
planului de
investiții

“- Nota prezintă stadiul realizării planului de investiţii la
data depunerii ultimei Cereri de plată a ajutorului de stat,
din punct de vedere fizic şi valoric, comparativ cu
obiectivele cuprinse în planul de investiţii aprobat, atât
sub raportul cheltuielilor eligibile, cât şi al celor neeligibile.
- În situația în care există diferențe între planul de investiţii
aprobat și cel realizat, se va anexa o declarație a
reprezentantului legal al întreprinderii însușită de
reprezentantul departamentului tehnic, în care sunt
justificate toate necorelările și se certifică faptul că
proiectul de investiții îndeplinește în continuare
obiectivele asumate în planul de afaceri care a stat la baza
emiterii acordului pentru finanțare.
 În vederea demonstrării efectuării cheltuielilor eligibile
și neeligibile întreprinderea trebuie să completeze un
tabel, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5 la
prezentul Ghid.
Nota este semnată de persoana autorizată să reprezinte
legal întreprinderea, prezintă număr de intrare şi este
datată.”

“- Nota prezintă stadiul realizării planului de
investiţii la data depunerii ultimei Cereri de
plată a ajutorului de stat, din punct de vedere
fizic şi valoric, comparativ cu obiectivele
cuprinse în planul de investiţii aprobat, atât
sub raportul cheltuielilor eligibile, cât şi al
celor neeligibile.
- În situația în care există diferențe între
planul de investiţii aprobat și cel realizat, se
va anexa o declarație a reprezentantului
legal al întreprinderii însușită de
reprezentantul departamentului tehnic, în
care sunt justificate toate necorelările și se
certifică faptul că proiectul de investiții
îndeplinește în continuare obiectivele
asumate în planul de afaceri care a stat la
baza emiterii acordului pentru finanțare.
 În
vederea demonstrării efectuării
cheltuielilor
eligibile
și
neeligibile
întreprinderea trebuie să completeze un
tabel, conform modelului prevăzut în Anexa
nr. 5 la prezentul Ghid.
Nota este semnată de persoana autorizată
să reprezinte legal întreprinderea, prezintă
număr de intrare şi este datată.”

Cu consideratie,
Catalin SURDEANU, Lider Grup de lucru Fonduri Europene, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei
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Nu mai este necesara
prevederea In planul de
investitii se prezinta doar
categoria de cheltuieli.

