
Anexă la H.C.L. nr. 71/2014 
 

PROCEDURA 
 de acordare a ajutorului individual de minimis pentru acoperirea cheltuielilor de 

funcţionare ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna. 
 
 

Art. 1. DISPOZIŢII GENERALE 
Prezenta procedură instituie un ajutor individual de minimis pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna.  
 
Art. 2. OBIECTIVUL AJUTORULUI INDIVIDUAL 
Obiectivul general al prezentei măsuri de ajutor de minimis îl reprezintă derularea 
programului privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea întreprinderilor mici şi 
mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi derularea altor programe în comun cu 
municipiul Sfântu Gheorghe. 
 
Art. 3. PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI EUROPENE 
Prezentul ajutor de minimis individual este exceptat 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 acordării ajutorului individual este constituită din:  
a) prevederile art. 25 alin. 3, lit.m). din Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
b) 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; 
c) art. 3, alin. 3 din OUG nr. 117/2006, aprobată prin Legea nr. 137/2007, modificată şi 
completată, cu privire la procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat. 
 
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;  
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. 

  
Art. 6. DOMENIUL DE APLICARE 
Beneficiarul prezentului ajutor de minimis individual îşi poate desfăşura activitatea în toate 
sectoarele economiei, cu excepţia:  
a) pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
b) producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat; 
c) procesării şi comercializării 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) 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) activităţii din sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002; 
g) achiziţiei de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care 
efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.  
 
Art. 7. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANT 
Se va acorda prezentul ajutor de minimis individual în următoarele condiţii care trebuie 
îndeplinite de beneficiar: 
a) 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); 
b) nu este în stare de insolvenţă, nu au afaceri administrate de un judecător sindic, nu are nici 
o restricţie asupra unor activităţi comerciale; 
c) nu îşi desfăşoară activitatea în niciunul din domeniile prevăzute la lit. a) - g) de la art. 6; 
d) nu are impozite şi taxe locale restante; 
e) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna 
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 proceduri, 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 
Prezentul ajutor individual de minimis este acordat pentru Camera de Comerţ şi Industrie a 
judeţului Covasna în anul 2014. 
 
 



Art. 9. MODALITATEA ACORDĂRII AJUTORULUI DE MINIMIS INDIVIDUAL 
 
Beneficiarul de ajutor de minimis individual va depune la sediul Primăriei municipiului 
Sfântu Gheorghe cererea de acordare a ajutorului, 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 solicitantului că aceasta nu se 
află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, 
dizolvare, lichidare sau administrare specială; că entitatea nu are activităţile suspendate sau 
alte situaţii similare reglementate de lege; 
c) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului 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 
făcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral 
recuperată; 
d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii privind ajutoarele de 
minimis primite/solicitate de aceasta;  
e) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al entităţii solicitante, în cazul 
în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de finanţare; 
f) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze 
cererea; 
g) Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al entităţii din care rezultă că 
aceasta nu a fost supus niciunei condamnări în ultimii 3 ani de nici o instituţie de judecată din 
motive profesionale sau etic profesionale. 
 
Acordarea ajutorului de minimis individual 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 anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite 
în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta 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, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei proceduri, depăşeşte pragul de minimis, solicitantul nu 
poate beneficia de prevederile prezentei proceduri nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor 
care nu depăşeşte acest plafon. 
Plata sumelor constituind ajutor individual de minimis se va efectua în două tranşe egale, 
prima tranşă până în data de 01.04.2014, iar a doua tranşă până în data de 02.09.2014.  
 
Art. 10. DURATA AJUTORULUI INDIVIDUAL 
Ajutorul individual de minimis se acordă în anul 2014. 
 
Art. 11. VALOAREA AJUTORULUI  
Valoarea totală aferentă ajutorului este de 50.000 lei. 
 
Art. 12. TRANSPARENŢĂ ŞI MONITORIZARE 
Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de furnizor al ajutorului de 
minimis, va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul 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 aprobat ajutorul individual de minimis, 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 prezentul ajutor de minimis, pentru a fi 
transmise forului comunitar în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. 
 
Art. 13. RAPORTAREA AJUTORULUI DE MINIMIS 
Raportarea şi monitorizarea ajutorului acordat în baza prezentei proceduri se face 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 
naţional, 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 raportează până la 31 martie a anului următor 
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 acestui ajutor de minimis. 
Beneficiarul prezentului ajutor are 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. 14. DISPOZIŢII FINALE 
Prezentul ajutor a fost aprobat prin H.C.L. nr. 71/2014 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 prezentei proceduri va fi publicat integral pe site-ul Primăriei municipiului Sfântu 
Gheorghe. 
 


