
Anexă la H.C.L. nr. 42/2013 

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor 
din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna 

 

 

Art. 1. DISPOZIŢII GENERALE 
Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării 
IMM-urilor localizate în municipiul Sfântul Gheorghe.  
 
Art. 2. OBIECTIVUL SCHEMEI 
Obiectivul general al prezentei scheme îl reprezintă sprijinirea dezvoltării IMM-urilor din 
municipiul Sfântu Gheorghe. 
 
Art. 3. PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI EUROPENE 
Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către 
Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 
1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi art. 88 din Tratatul de Instituire a Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis.  
 
Art. 4. BAZA LEGALĂ 
Baza legală a prezentei scheme este constituită din:  
a) prevederile art. 25 alin. (3), lit. a) din Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
b) Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 
87 şi art. 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene ajutoarelor de minimis, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/28.12.2006; 
d) dispoziţiile art. 3, alin. (3) din OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Art. 5. DEFINIŢII 

- Ajutoare de minimis reprezintă ajutoarele acordate unei entităţi care desfăşoară o 
activitate economică, într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, care nu depăşesc valoarea 
de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro în cazul sectorului transportului rutier;  

- În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 
50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de 
euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 
milioane de euro. În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care 
are între 10 şi 49 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală neta de până la 10 milioane 
de euro, echivalent în  lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 10 
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 Comisiei 
Europene nr. 361 din data de 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003; 

- 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; 

- Numărul mediu anual de salariaţi se determină pe baza Registrului general de 
evidenţă a  salariaţilor, întocmit şi completat conform prevederilor legale în vigoare şi 



corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în cursul anului, 
determinat pe bază lunară; 

- Întreprindere în dificultate este considerată o întreprindere care se află în oricare 
din următoarele situaţii: 

(a) o societate cu răspundere limitată în care mai mult de jumătate din capitalul social a 
dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;                          

(b) o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată 
pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult jumătate din capitalul propriu aşa cum 
reiese din contabilitatea societăţii a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în 
ultimele 12 luni;                                                                               

(c) indiferent de tipul societăţii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplineşte 
criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru a face obiectul procedurilor colective de 
insolvenţă; 

- Produsele agricole sunt produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia 
produselor pescăreşti şi de acvacultură, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000, a 
produselor clasificate la codurile NC 4502, 4503 şi 4504 (articole din plută) şi a produselor 
care imită sau înlocuiesc laptele şi produsele lactate, menţionate în Regulamentul CE nr. 
1234/2007; 

- Procesarea produselor agricole reprezintă orice operaţiune efectuată asupra unui 
produs agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, 
cu excepţia activităţilor realizate în exploataţii agricole, necesare pentru pregătirea unui 
produs animal sau vegetal pentru prima vânzare; 

- Comercializarea produselor agricole este definită ca fiind deţinerea sau expunerea 
unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte 
forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar 
către revânzători sau operatori  şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru 
această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii 
finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locaţii distincte, 
rezervate în acest scop; 

- Furnizorul de ajutor de minimis - Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe; 

- Administratorul schemei de minimis – Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului 
Covasna. 
 
Art. 6. DOMENIUL DE APLICARE 
Prin această schemă se pot acorda ajutoare de minimis întreprinderilor mici şi mijlocii cu 
sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, care activează în toate sectoarele economiei, 
cu excepţia: 
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară 
de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat; 
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care işi desfăşoară activitatea în procesarea şi 
comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, în 
următoarele cazuri: 

• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 
produselor în cauză, achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de 
întreprinderile în cauză; 

• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală 
către producătorii primari. 
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, 
respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi 
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 
activitatea de export; 



e) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 
f) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, 
în sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002; 
g) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate 
întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor; 
h) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate. 
 
Art. 7. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANŢI 
Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă 
întreprinderile mici şi mijlocii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a). sunt înregistrate la Registrul Comerţului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comereiale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 
1066 din data de 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
b). solicitantul este IMM în sensul definiţiei date de Legea 346/2004;  
c). sediul social valabil al solicitantului este în Sf. Gheorghe de cel puţin 1 an sau de la 
înfiinţare; 
d). solicitantul este plătitor de impozite şi taxe locale pentru clădiri localizate pe teritoriul 
administrativ al municipiului Sf. Gheorghe, şi impozitul datorat pe aceste clădiri să nu cadă 
sub incidenţa cotelor de impozit majorate, conform prevederilor art. 253 alin. 6 al Legii nr. 
571/2003 - Codul fiscal; 
e). solicitantul nu are impozite şi taxe locale restante; 
f). solicitantul a achitat în întregime impozitul pe clădiri aferent anului 2013; 
g). solicitantul utilizează sprijinul financiar nerambursabil numai pentru efectuarea 
cheltuielilor eligibile stabilite prin program; 
h). nu sunt “întreprinderi în dificultate”, conform prevederilor Liniilor directoare 
comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în 
dificultate (publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/01.10.2004); 
i). nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afaceri administrate de un judecător sindic, nu are 
nici o restricţie asupra unor activităţi comerciale; 
j). reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus niciunei condamnări în ultimii 3 ani 
de nici o  instanţă de judecată din motive profesionale sau etic profesionale; 
k). nu au fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau de 
minimis, emis ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene ori a oricărui alt furnizor sau, 
în cazul în care au facut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată şi 
creanţa integral recuperată; 
l). valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii pe o perioadă de 3 ani 
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării 
financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în 
sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de 
minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse 
naţionale sau comunitare. 
Art. 8. CHELTUIELI ELIGIBILE 
(1) Prin prezenta schemă de ajutor de minimis sunt considerate eligibile şi se finanţează 
următoarele categorii de cheltuieli:  

� reabilitarea exterioară parţială (faţade) sau completă a clădirilor deţinute în 
proprietate de solicitant, situate pe raza municipiului Sf. Gheorghe;  

� crearea sau modernizarea de spaţii verzi pe terenurile deţinute în proprietate de 
solicitant, situate pe raza municipiului Sf. Gheorghe; 

� reabilitarea termică a clădirilor deţinute în proprietate de solicitant, situate pe raza 
municipiului Sf. Gheorghe; 

� instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, pentru 
imobilele deţinute în proprietate de solicitant, situate pe raza municipiului Sf. Gheorghe; 



� participare la târguri şi expoziţii din ţară şi/sau străinătate în scopul promovării 
produselor şi serviciilor realizate şi/sau comercializate de solicitant şi/sau în scop de 
documentare; 

� achiziţionarea de materiale promoţionale sau informative aferente produselor şi 
serviciilor realizate şi/sau comercializate de solicitant; 

� efectuare de studii de piaţă; 
� consolidarea capacităţii IT al solicitantului, prin achiziţionare de echipamente sau 

componente hardware şi software; 
� realizare de site web, inclusive magazin virtual (webshop); 
� introducerea sistemelor de standardizare şi certificare a calităţii; 
� achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru accesul la proiecte de atragere de 

fonduri europene; 
� introducerea sistemelor moderne de plată (cititoare de carduri, plata online); 
� achiziţia şi punerea în funcţiune de unelte, utilaje şi echipamente în scopul 

îmbunătăţirii produselor şi serviciilor existente şi/sau a diversificării activităţii 
solicitantului; 

� crearea de spaţii special amenajate pentru mame şi copii la sediul şi/sau punctele de 
lucru ale solicitantului; 

� achiziţia de mobilier pentru dotarea spaţiilor comerciale/de producţie/de servicii de 
la sediul şi/sau punctele de lucru ale solicitantului; 

� dobânda aferentă creditelor şi/sau contractelor de leasing, contractate de beneficiar. 
(2) TVA (taxa pe valoarea adăugată) este cheltuială eligibilă numai în cazul solicitantului 
care nu este înregistrat în scopuri de TVA la momentul depunerii cererii de finanţare. 
(3) Nu sunt cheltuieli eligibile şi nu se finanţează cheltuielile efectuate înainte de 
depunerea cererii de finanţare, cu excepţia cheltuielilor cu dobânzile aferente creditelor 
şi/sau contractelor de leasing, care se finanţează dacă sunt aferente ratelor scadente în sau 
după data de 01.01.2013. 
(4) Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unui beneficiar se 
calculează în funcţie de impozitul pe clădiri datorat pe anul 2013, aferent clădirilor 
eligibile şi a unui coeficient stabilit în funcţie de numărul de locuri de muncă nou create, şi 
reprezintă:  
 

a) 33,33% din valoarea impozitului pe clădiri datorat pe anul 2013, stabilit distinct 
pentru fiecare clădire eligibilă, dar nu mai mult decât diferenţa pozitivă dintre impozitul 
datorat pe anul 2013, aferent clădirii eligibile respective şi impozitul datorat pe anul 2012, 
aferent aceleiaşi clădiri, înmulţită cu 1, dacă numărul mediu de salariaţi, determinat în 
conformitate cu prevederile Legii 346/2004, nu a crescut sau a scăzut în anul 2012 raportat 
la anul 2011; 

b) 40,00% din valoarea impozitului pe clădiri datorat pe anul 2013, stabilit distinct 
pentru fiecare clădire eligibilă, dar nu mai mult decât diferenţa pozitivă dintre impozitul 
datorat pe anul 2013, aferent clădirii eligibile respective şi impozitul datorat pe anul 2012, 
aferent aceleiaşi clădiri, înmulţită cu 1.2, dacă numărul mediu de salariaţi, determinat în 
conformitate cu prevederile Legii 346/2004, a crescut în anul 2012 raportat la anul 2011 cu 
cel puţin 10%; 

c) 50,00% din valoarea impozitului pe clădiri datorat pe anul 2013, stabilit distinct 
pentru fiecare clădire eligibilă, dar nu mai mult decât diferenţa pozitivă dintre impozitul 
datorat pe anul 2013, aferent clădirii eligibile respective şi impozitul datorat pe anul 2012, 
aferent aceleiaşi clădiri, înmulţită cu 1.5, dacă numărul mediu de salariaţi, determinat în 
conformitate cu prevederile Legii 346/2004, a crescut în anul 2012 raportat la anul 2011  
cu cel puţin 20%; 

d) 66,66% din valoarea impozitului pe clădiri datorat pe anul 2013, stabilit distinct 
pentru fiecare clădire eligibilă, dar nu mai mult decât diferenţa pozitivă dintre impozitul 
datorat pe anul 2013, aferent clădirii eligibile respective şi impozitul datorat pe anul 2012, 
aferent aceleiaşi clădiri, înmulţită cu 2, dacă numărul mediu de salariaţi, determinat în 



conformitate cu prevederile Legii 346/2004, a crescut în anul 2012 raportat la anul 2011 cu 
cel puţin 30%. 
(5) În cazul solicitanţilor care au achiziţionat/închiriat/deţin în leasing clădiri în 2012 şi 
valoarea acestor clădiri a fost reevaluată în sensul diminuării valorii impozabile faţă de 
valoarea de achiziţie, valoarea impozitului pe clădiri datorat pe anul 2012, utilizat pentru 
stabilirea valorii maxime eligibile de la alin. (4), lit. a) – d), îl reprezintă valoarea 
impozitului extrapolat pe clădiri, aferent anului fiscal 2012. Prin impozit extrapolat se 
înţelege acel impozit pe clădiri care ar fi rezultat în cazul în care clădirea 
achiziţionată/închiriată/deţinută în leasing ar fi generat impozit pe clădiri pe tot parcursul 
anului fiscal 2012 şi nu numai pe o fracţiune de an. 
(6) Prin clădiri eligibile se înţeleg clădirile aflate pe teritoriul administrativ al municipiului 
Sfântu Gheorghe şi care sunt deţinute cu titlu de proprietate de către solicitant sau clădirile 
aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Sf. Gheorghe, închiriate sau deţinute în 
leasing de către solicitant şi pentru care solicitantul este plătitor de impozit pe clădiri 
conform actelor normative în vigoare. Nu sunt clădiri eligibile la cumpărător acele clădiri 
care au fost achiziţionate în anul 2013, dacă vânzătorul a beneficiat de ajutor de minimis 
acordat în cadrul prezentei scheme utilizând inclusiv valoarea impozitul aferent acestei 
clădiri la stabilirea valorii maxime eligibile de la alin. (4), lit. a) – d). 

 
Art. 9. MODALITATEA ACORDĂRII AJUTOARELOR DE MINIMIS 
(1) Orice solicitant care doreşte să beneficieze de ajutor de minimis în condiţiile prezentei 
scheme va depune la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna cererea de finanţare 
(întocmită conform modelului din Anexa 1 la Schema de ajutor de minimis pentru 

sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna), însoţită de 
următoarele documente justificative:  

a) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul 
local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele 
de lucru; 

b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta 
nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere 
operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că societatea nu are activităţile 
suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege (conform modelului din Anexa 2 

la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu 

Gheorghe, judeţul Covasna); 
c) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că 

solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau de 
minimis, emis ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene sau a oricărui alt furnizor sau, 
în cazul în care a facut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată şi 
creanţa integral recuperată (conform modelului din Anexa 3 la Schema de ajutor de 

minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna); 
d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind 

ajutoarele de minimis primite/solicitate de întreprindere (conform modelului din Anexa 4 

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu 

Gheorghe, judeţul Covasna); 
e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind 

încadrarea întreprinderii în categoria IMM (conform Anexei nr.1 din Legea 346/2004); 
f) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii 

solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de finanţare 
(conform modelului din Anexa 5 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-

urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna); 
g) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să 

semneze cererea; 



h) declaraţie pe proprie răspundere, privind numărul mediu de salariaţi pe anii 2011 şi 
2012 (conform modelului din Anexa 6 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea 

IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna); 
i) declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că 

solicitantul nu este "întreprindere în dificultate", conform prevederilor Liniilor directoare 
comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în 
dificultate (publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/01.10.2004) 
(conform modelului din Anexa 7 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-

urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna); 
j) Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii din care 

rezultă că aceasta nu a fost supus niciunei condamnari în ultimii 3 ani de nici o instituţie de 
judecată din motive profesionale sau etic profesionale (se va completa câte o declaraţie de 
către fiecare reprezentant legal al întreprinderii, conform modelului din Anexa 8 la Schema 

de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, 

judeţul Covasna); 
k) opisul cu documentele depuse pentru obţinerea facilităţilor fiscale. 

(2) Cererile de finanţare se vor depune în două exemplare originale, semnate şi ştampilate 
de solicitant pe fiecare pagină. Documentele justificative ce însoţesc Cererea de finanţare, 
se vor depune într-un singur exemplar original. Toate documentele vor fi semnate şi 
ştampilate pe fiecare pagină de către solicitant.  
(3) Cererile de finanţare, vor fi înregistrate întrun Registru special de evidenţă, atribuind 
fiecărui solicitant un număr de ordine pe care se va menţiona data, ora şi minutul depunerii 
cererii. Un exemplar al cererii de finanţare va fi returnat solicitantului, după înregistrare. 
(4) Pentru derularea schemei de ajutor de minimis se va constitui o comisie mixtă de 
validare, alcătuită din 2 reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului 
Covasna, 2 reprezentanţi ai autorităţilor locale din municipiul Sfântu Gheorghe şi 1 
reprezentant al mediului de afaceri. Comisia mixtă de validare lucrează, de regulă, în 
şedinţe săptămânale. Cu ocazia primei întruniri, membrii comisiei mixte de validare vor 
alege un preşedinte de comisie. 
(5) Fiecare cerere de finanţare se va analiza şi va fi propusă spre aprobare/respingere, de 
către un membru al comisiei tehnice, formată din angajaţi ai Camerei de Comerţ şi 
Industrie a judeţului Covasna, numiţi de conducătorul acestei instituţii.  
(6) Aprobarea cererilor de finanţare se va realiza de către comisia mixtă de validare, pe 
baza propunerilor formulate de către comisia tehnică.   
(7) Fiecare dosar va fi verificat din punct de vedere formal la depunere şi va fi acceptat 
spre înregistrare numai dacă conţine toate documentele prevăzute la art. 9 alin. (1). 
(8) Evaluarea şi aprobarea/respingerea cererilor de finanţare se va realiza în ordinea 
depunerii acestora, în limita bugetului alocat pentru acest program.  
(9) Criteriul de aprobare utilizat la selecţia cererilor de finanţare îl reprezintă ordinea 
depunerii cererilor (primul venit primul servit). În cazul în care se constată lipsuri sau 
inadvertenţe în documentaţia depusă, acestea vor fi semnalate solicitantului prin email sau 
fax, iar aceasta are la dispoziţie 3 zile lucrătoare pentru a efectua completările necesare. 
Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare solicitantul nu depune completările 
necesare la Camera de Comerţ şi Industrie Covasna, atunci dosarul său va fi respins. 
Cererile de finanţare aprobate, dar care nu se încadrează în bugetul alocat pentru program 
vor fi trecute pe o listă de aşteptare şi vor fi finanţate pe măsură ce devin disponibile sume 
din bugetul alocat programului, ca urmare a suplimentării bugetului sau a respingerii la 
plată a unor cereri de finanţare, datorită depăşirii termenului de depunere a cererii de plată 
sau a nerespectării destinaţiei aprobate prin dosarul de finanţare.  
(10) Comisia mixtă de validare lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi ia 
decizii cu votul majorităţii celor prezenţi. 
(11). Contestaţiile vor fi analizate de către o comisie de analiză a contestaţiilor, alcătuită 
dintr-un reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna, un reprezentant al 



Consiliului local şi un reprezentant al mediului de afaceri., numite prin dispoziţie de 
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
(12) Comisia de analiză a contestaţiilor lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor 
şi ia decizii cu votul majorităţii celor prezenţi. 
(13) Înaintea începerii activităţii, membrii comisiilor vor semna o declaraţie de 
confidenţialitate cu privire la secretul fiscal. 
(14) Acordarea ajutoarelor de minimis prin prezenta schemă se va face numai cu 
respectarea următoarelor condiţii: 
a) valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia o societate se 
calculează cumulând ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali consecutivi (anul 
în curs şi ultimii 2 ani fiscali anteriori); această valoare nu poate depăşi echivalentul în lei a 
200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societăţile care activează în sectorul 
transportului rutier. 
b) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi (calculată conform precizărilor de la pct. a), cumulată cu 
valoarea alocării financiare ce poate fi acordată în conformitate cu prevederile prezentei 
scheme, depaşeşte pragul de minimis menţionat mai sus, solicitantul nu poate beneficia de 
prevederile schemei nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest 
plafon. 
(15) Solicitarea sumelor constituind ajutoare de minimis se va efectua în baza Cererii de 
tragere depuse de către solicitant (conform modelului din Anexa 9 la Schema de ajutor de 

minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna) 
însoţită de documentele justificative care atestă faptul că cheltuielile au fost efectuate în 
conformitate cu dosarul de finanţare aprobat. Plata sumelor se va efectua în urma 
verificării Cererii de tragere şi a documentelor anexă de către membrii comisiei tehnice şi 
ulterior aprobării spre plată de comisia mixtă de validare.  
(16). Documentele justificative ataşate la cererea de tragere vor fi însoţite în mod 
obligatoriu de autorizaţii/avize, în cazul în care natura serviciilor/lucrărilor reprezentând 
cheltuieli eligibile impun astfel de autorizaţii/avize în conformitate cu normele legale în 
vigoare (de ex. autorizaţie de construire). 
(17) Cererile de tragere se vor depune în patru exemplare originale, semnate şi ştampilate 
de solicitant pe fiecare pagină. Documentele justificative ce însoţesc Cererea de tragere, se 
vor depune într-un singur exemplar original. Toate documentele vor fi semnate şi 
ştampilate pe fiecare pagină de către solicitant. Un exemplar al cererii de tragere va fi 
returnat solicitantului, după înregistrare. 
(18) În cazul în care se constată lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia depusă, acestea 
vor fi semnalate solicitantului prin email sau fax, iar aceasta are la dispoziţie 3 zile 
lucrătoare pentru a efectua completările necesare. Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la 
comunicare solicitantul nu depune completările necesare la Camera de Comerţ şi Industrie 
Covasna, atunci Cererea de tragere va fi respinsă, solicitantul nemaiputând beneficia de 
rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul prezentei scheme de minimis. 
(19) În conformitate cu actele normative în vigoare, plata sumelor aferente Cererii de 
tragere se va efectua numai în conturi de trezorerie. 
 
Art. 10. DURATA SCHEMEI 
Durata schemei de ajutor de minimis este până la data de 31.12.2013 inclusiv, cu 
posibilitatea prelungirii acesteia. 
 
Art. 11. BUGETUL SCHEMEI 
Bugetul total al schemei aferent anului 2013 este estimat la un total de 500.000 lei, şi va fi 
disponibil după aprobarea bugetului local pe anul 2013 al Municipiului Sf.Gheorghe. 
 
 
 



Art. 12. NUMĂRUL DE BENEFICIARI 
Prin prezenta schemă vor fi acordate ajutoare de minimis unui număr estimativ de 400 
beneficiari. 
 
Art. 13. TRANSPARENŢĂ ŞI MONITORIZARE 
Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de furnizor al ajutorului de 
minimis, va informa în scris beneficiarii cu privire la pragul maxim al ajutorului şi 
caracterul de minimis al acestuia. 
În vederea asigurării transparenţei, precum şi în vederea unui control eficient al ajutoarelor 
de minimis, autoritatea locală va transmite spre informare Consiliului Concurenţei 
hotărârea de consiliu local prin care a fost aprobată prezenta schemă, în termen de 15 zile 
de la data aprobării.  
Consiliul Local Sfântu Gheorghe va furniza Consiliului Concurenţei toate informaţiile 
solicitate de Comisia Europeană cu privire la prezenta schemă de ajutor de minimis, pentru 
a fi transmise forului comunitar în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. 
 
Art. 14. RAPORTAREA AJUTOARELOR DE STAT 
Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în 
conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile 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. 
Consiliul Local Sfântu Gheorghe are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele 
acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun. De asemenea, 
furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în 
formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a 
ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de 
minimis la nivel national, în cazul încălcării condiţiilor impuse de legislaţia naţională şi 
comunitară în domeniul ajutorului de stat. 
În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Consiliul 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Consiliul Concurenţei poate solicita date şi 
informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului. 
În cazul în care Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe nu are date definitive 
privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative. 
Erorile constatate de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi corecţiile legale, 
anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raporteaza până la 31 martie a anului 
urmator anului de raportare. 
Pe baza unei cereri scrise, Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe va transmite 
Comisiei Europene, prin Consiliul 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 stat. 
Beneficiarii prezentei scheme au obligaţia de a pune la dispoziţia Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate 
datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi 
monitorizare ce cad în sarcina furnizorului. 
 
Art. 15. DISPOZIŢII FINALE 
Prezenta schemă a fost aprobată prin Hotărârea nr. 42 din 28.03.2013 a Consiliului Local 
al municipiului Sfântu Gheorghe şi va intra în vigoare la data aducerii acesteia la 
cunoştinţa publică, în condiţiile art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Textul schemei va fi publicat integral pe site-ul Primăriei Sfântu Gheorghe. 


