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ANEXA LA HCL NR. 19/25.02.2021                                        

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR  DE LA 

PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITELOR ȘI TAXELOR 

LOCALE DATORATE  BUGETULUI  LOCAL DE CATRE INTREPRINDERILE CARE 

ACTIVEAZA PE RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALA A LOCALITATII 

TECHIRGHIOL 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE: 

Art. 1.  

 

(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită Schema de ajutor de minimis 

pentru acordarea scutirilor de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale 

datorate bugetului local de catre intreprinderile care activeaza pe raza administrativ - teritoriala a 

localitatii Techirghiol. 

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor 

privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind 

aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013. 

 

(3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 

107 si  108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013. 

 

(4) Schema se aplică pe raza administrativ-teritorială a localitatii Techirghiol. 

 

II. SCOPUL ŞI OBIECTIVUL(ELE) SCHEMEI: 

Art. 2. Schema are ca scop susținerea întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe raza 

administrativ-teritorială a  localitatii Techirghiol și atragerea de venituri la bugetul local prin 

acordarea, în beneficiul acestora, de scutiri de la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea 

la termen a obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local. 

 

Art. 3.  
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(1) Obiectivul principal al acestei scheme este instituirea unor ajutoare de operare in beneficiul  

intreprinderilor care activează pe raza administrativă a localitatii Techirghiol. 

(2)  Consiliul Local al orasului Techirghiol are calitatea de administrator si de furnizor de ajutor de 

minimis in cadrul prezentei scheme. 

III. BAZA LEGALĂ: 

Art. 4.  Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile: 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. NR. 57/2019 privid Codul Administrativ; 

- c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

 

IV. DOMENIUL DE APLICARE: 

Art. 5.  Prezenta schemă se adresează intreprinderilor care, la data intrarii schemei in vigoare si pe 

perioada derularii ei, au inregistrate  in evidentele fiscale si datoreaza  majorari de intarziere bugetului 

local al Orasului Techirghiol. 

Art. 6.   Prezenta schemă de minimis nu se aplică: 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și 

acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul 

produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) 

nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;  

file:///C:/Users/gcojocaru/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp134066/12014103.htm
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b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare 

de produse agricole;  

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și 

comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:  

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de 

produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile 

respective;  

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către 

producătorii primari. 

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, 

respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și 

funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de 

export;  

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele 

importate. 

Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul 

terților sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de 

mărfuri. 

V. DEFINIȚII: 

Art. 7. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: 

a) produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din 

pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor 

pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 

1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;  

b) 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;  

c) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 

vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția 
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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; 

d) rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită  de către Comisia Europeană pentru România 

pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web 

www.ajutordestat.ro; 

e) întreprindere  - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, 

de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte și 

lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele 

sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate economică; 

f) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe 

o piață; 

g) întreprindere unică – conceptul 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 una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 

punctele (i) - (iv), sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

h) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației 

activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este 

activitatea pentru care se acordă finanțarea; 

i) furnizorul de ajutor de minimis – Unitatea administrativ – teritoriala Techirghiol 

j) administratorul schemei – Unitatea administrativ – teritoriala Techirghiol; 

file:///D:/Materiale/Ajutor%20de%20Stat/GRUP%20AS/lucrari%20grup%20lucru/2018/Downloads/AppData/Local/Temp/www.ajutordestat.ro
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k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, 

înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe; 

l) ajutor de minimis – ajutorul acordat unei intreprinderi unice care desfasoara o activitate 

economica, care nu distorsioneaza concurenta si/sau comertul cu statele membre  si care nu depaseste 

valoarea de 200.000 de Euro intr-o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (anul curent si 2 (doua) 

exercitii financiare anterioare), respectiv 100.000 de euro in cazul intreprinderilor ce activeaza in 

sectorul transportului rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost; 

m) data acordarii ajutorului de stat – data la care dreptul legal de a primi  ajutorul este conferit  

beneficiarului, in conformitate cu regimul juridic national aplicabil, indiferent de  data la care ajutorul 

se plateste intreprinderii respective; 

n) facilitate fiscala – scutirea de la plata majorarilor de intarziere generate de neachitarea la termen a 

obligatiilor bugetare principale, aflate in sold la data depunerii cererii. 

o) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării 

şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune 

în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al 

UE nr. L 124 din data de 20 mai 2003, sunt acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi 

care au, fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro, 

fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro. 

În cadrul categoriei IMM, se definesc următoarele sub-categorii : 

(i) întreprinderea mijlocie - întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o 

cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active 

totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro; 

(ii) întreprinderea mică - întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră 

de afaceri anuală netă sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane 

euro;  

(iii) microîntreprinderea – întreprinderea care are până la 9 salariați şi realizează o cifră de 

afaceri anuală netă sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 2 milioane euro. 

Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate 

şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat 

prevederile Recomandării CE nr. 361 din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a 

întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003. 

p) întreprindere în dificultate – întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare: 



 

Pagină 6 din 14 

HCL NR. 19/25.02.2021 

 

                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de 

cel puțin trei 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; 

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 

nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani), atunci 

când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a 

dispărut din cauza pierderilor acumulate; 

(iii) 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; 

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul 

sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan 

de restructurare; 

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. 

 

VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI BENEFICIARI: 

Art. 8. Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă intreprinderile care indeplinesc 

urmatoarele conditii: 

a) au sediul social si/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritoriala a localitatii 

Techirghiol; 

b) sunt platitoare de impozite si taxe locale la bugetul localitatii Techirghiol; 

c) au achitat  obligatiile bugetare principale ; 

d) sunt legal constituite  in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania, au sediul social 

si/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ – teritoriala a orasului Techirghiol; 

e) sunt plătitoare de impozite şi taxe locale la bugetul orasului Techirghiol; 
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f) nu sunt in stare de insolventa, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au nicio 

restrictie asupra activitatii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente intre creditori, sau 

nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege; 

g) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false; 

h) nu deruleaza activitati in domeniile exceptate de la finantare in conditiile prezentei scheme. In 

cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele mentionate la art. 6  

literele a), b) sau c), cat si in unul sau mai multe sectoare de activitate incluse in domeniul de 

aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplica ajutoarelor acordate pentru domeniile de 

activitate eligibile, cu conditia ca beneficiarul sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, 

precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in 

sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis; 

i) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de 

Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis 

sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi 

creanţa integral recuperată; 

j) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii pe o perioadă de 3 exerciții 

financiare (2 exerciții financiare precedente şi exercițiul financiar în curs),, cumulată cu 

valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu 

depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care 

activează în sectorul transporturilor rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost); 

k) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra 

cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul 

întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării 

documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, 

pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește 

echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea 

de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri. 

l) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit 

și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare. 

m)  nu a fost constatata o fapta ce constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a pronuntat 

o hotarare judecatoreasca definitiva; 

n) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani, de catre nici 

o instanta de judecata, din motive profesionale sau etic profesionale.  
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VII. CHELTUIELI ELIGIBILE: 

Art. 9. Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere la plata impozitelor 

și taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii.  

 

VIII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS: 

Art. 10.  

(1) Ajutorul  se acorda sub forma de scutire de la plata majorarilor de intarziere aferente 

impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre intreprinderile care activeaza pe 

raza administrativ – teritoriala a localitatii Techirghiol. 

(2) Ajutorul de minimis se considera acordat in momentul in care dreptul legal de a beneficia de 

acesta este conferit intreprinderii, in temeiul legislatiei nationale aplicabile, indiferent de data 

la care ajutorul de minimis este platit. 

(3) Ajutorul se acorda intreprinderilor in limita sumei reprezentata de pragul de minimis, astfel: 

(i) valoarea brută totală1 a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate 

depăşi echivalentul în lei2 a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei exerciții financiare 

consecutive, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. 

(ii) pentru agenţii economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra 

cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate 

depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei exerciții financiare 

consecutive, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.  

(4) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă 

de trei exerciții financiare consecutive, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 

conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro 

pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), 

echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea 

fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon. 

 

 
1  plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte de orice deducere de 

impozite şi taxe. 

2  la data semnării contractului de finanţare. 
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(5) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis 

acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau 

în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. 

Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate. 

(6) 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, și anume, 

în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În 

cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza 

valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. 

(7)Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu 

ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în 

limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis 

acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro 

(100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților 

sau contra cost), echivalent în lei. 

 

IX. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI: 

Art. 11. 

(1). Pentru a beneficia de facilitățile fiscale instituite de prezenta schemă, solicitantul va depune la 

Registratura Primăriei  orașului Techirghiol - Serviciul  taxe,impozite si executare silita , o Cerere 

prin care solicită acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere la plata impozitelor și taxelor 

locale, aflate în sold la data depunerii cererii, însoțită de următoarele documente: 

a) declaratii pe proprie raspundere privind: 

- ajutoarele de minimis primite de intreprinderea unica in acel an fiscal si in ultimii doi ani fiscali (fie 

din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse  comunitare); 

- structura intreprinderii unice din care face parte beneficiarul; 

- eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleasi costuri eligibile ca cele finantate de 

prezenta schema, de intreprinderea unica; 

- faptul ca nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de  minimis, emise 

de Comisia Europeana, Consiliul Concurentei sau de un furnizor de ajutor de stat/ de minimis sau in 

cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral 

recuperata; 
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- faptul ca ajutorul de minimis acordat nu va finanta activitati sau domenii exceptate de prezenta 

schema. 

 - beneficiarul nu este in stare de insolventa, lichidare sau dizolvare, nu are afacerile 

administrate de un judecator sindic, nu are nicio restrictie asupra activitatii comerciale, nu este 

subiectul unor aranjamente intre creditori, sau nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate 

anterior, reglementate prin lege; 

 - intreprinderea beneficiara nu poate fi considerata „intreprindere in dificultate”, in sensul 

definitiei de la art. 7; 

 - reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani, de catre 

nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic profesionale; 

 - reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false; 

Aspectele mentionate pot fi incluse intr-o unica declaratie, asumata de catre beneficiar, pe propria 

raspundere a acestuia. 

 

Art. 12.  

(1) Administratorul schemei va verifica respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate asociate 

prezentei scheme, înainte de acordarea facilităților. 

(2) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica faptul că suma totală 

a ajutoarelor de minimis  acordate întreprindererii unice pe parcursul unei perioade de trei exerciții 

financiare consecutive, inclusiv exercițiul financiar în curs, fie din surse ale statului sau ale 

autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro 

pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), 

echivalent în lei. 

 

Art. 13.  

(1) Întreprinderea încheie cu administratorul schemei de ajutor de minimis un ???[Contract de 

finanţare sau orice alt act care să poată fi considerat act de acordare a ajutorului de minimis] – se 

completeaza tipul de document ce se incheie 

(2) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei 

scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest 

lucru. 
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X. DURATA SCHEMEI: 

Art. 14 

(1) În cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data intrării în vigoare si pana 

la data de 20.12.2023.  

(2) Plățile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la data 

de 20.12.2023. 

XI. BUGETUL SCHEMEI: 

Art. 15.  Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, 

pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 1.500.000 lei, defalcată după cum urmează: 

Denumire venit Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023 TOTAL 

Scutire 

majorari 

Imp/Taxe Teren 

250.000 250.000 250.000 750.000 

Scutire 

majorari 

Imp/Taxe Cladiri 

250.000 250.000 250.000 750.000 

TOTAL 500.000 500.000 500.000 1.500.000 

 

XII. EFECTE: 

Art. 16. În cadrul prezentei scheme de minimis se vor acorda ajutoare unui număr maxim de 30 

beneficiari. 

XIII. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA 

Art. 17.  

(1) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de 

ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul 

schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al 

ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului 

www.primariatechirghiol.ro. 

- XIV. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA AJUTORULUI DE 

MINIMIS: 

Art. 18. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac 

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile 

naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a 

ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, sau al oricărei reglementări 

care le modifică / completează. 

Art. 19.  

(1) Furnizorul de ajutor de minimis 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 

în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a 

demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de 

stat.  

  

(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minim 10 ani 

fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul 

de minimis primit în cadrul schemei și să transmită furnizorului / administratorului acesteia 

sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare 

pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat. 

Art. 20.  

(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în 

derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin 

prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv. 

Furnizorul de ajutor de minimis  dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare 

a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar. 

(2) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată 

de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. 
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(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 

1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. 

(4) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului 

Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării. 

Art. 21. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul 

Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe 

care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme 

de ajutor de minimis. 

Art. 22. Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor 

de minimis, in formatul si in termenul solicitat de catre acesta, toate datele si informatiile neesare in 

vederea indeplinirii procedurilor de rportare si monitorizare ce cad in sarcina furnizorului. 

Art. 23 

(1) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul 

prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat3, toate 

datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional. 

(2) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta 

va transmite valori estimative. 

(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, 

se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. 

(4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, 

Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să deruleze 

o acțiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului 

Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului. 

(5) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislației 

în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stopare sau recuperare a 

ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu. 

 

 
3  Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui 

Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. 
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Art. 24. Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schema în termen 

de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile 

naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 25.   

(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligația, conform prevederilor 

art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul 

Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor 

de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de minimis 

într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 

(2) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a 

ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în 

RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului / actului sau a publicării 

acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a 

obligațiilor de recuperare sau a rambursării. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

         DĂNUŢ-DUMITRU PUCICHI                                       DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

 

  


