
Anexa nr.22  
 
 

Procedura privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici care 
isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in conditiile Ordinului Ministrului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.2980/2013 privind aprobarea 

conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in 
parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare 

 
I. Procedura privind acordarea ajutorului de minimis sub forma scutirii 

de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pe 
cladire ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investitiile 
realizate de agentii economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, 
in conditiile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice nr.2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de 
sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
Pentru a beneficia de ajutor de minimis, în temeiul schemei, persoanele juridice 

trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele condiţii: 
    a) îşi desfăşoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform 

Legii nr. 186/2013, cu modificările şi completările ulterioare sau Ordonanţei 
Guvernului nr. 65/2001 cu modificările şi completările ulterioare, ori declarat prin 
hotărâre a Guvernului; 

    b) desfăşoară activitate economică; 
    c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe o perioadă de 3 ani 

fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs) nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanţilor care efectuează 
transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), indiferent de sursa de finanţare; 
în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei 
prevăzute la art. 3 lit. l), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în 
considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.; 

    d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de investiţii pentru care se solicită 
finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile; 

    e) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» potrivit prevederilor 
cap. 2 secţiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de 
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor non-financiare aflate în 
dificultate, în vigoare începând cu 1 august 2014; 

    f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat 
sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată şi 
creanţa a fost integral recuperată.  

Acordul de principiu este emis de catre structura de specialitate a unităţii 
administrativ-teritoriale . 

În vederea obţinerii acordului de principiu, solicitantul transmite aparatului de 
specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este constituit parcul 
industrial următoarele documente: 

http://lege5.ro/App/Document/gm3tknjygq/ordinul-nr-2980-2013-privind-aprobarea-conditiilor-de-acordare-a-masurilor-de-sprijin-pentru-investitiile-realizate-in-parcurile-industriale?pid=68332832&d=2015-10-14#p-68332832


a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completată în limba 
română, prin tehnoredactare, semnată în original de persoana autorizată să reprezinte 
legal întreprinderea solicitantă, al cărei model, este prevăzut în schema din ordin; 

b) opis cu documentele anexate cererii de acord; 
  c) certificat constatator, după caz, în original, emis cu ocazia depunerii cererii 

de acord de principiu de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi 
are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: 
datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai 
întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de 
activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în 
registru şi obiectul acesteia, activitatea desfăşurată în parcul industrial, cu 
menţionarea codului CAEN corespunzător; 

   d) studiu de fezabilitate sau plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor 
eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de active. Studiul de 
fezabilitate sau planul de investiţii depus trebuie sa fi fost intocmit cu cel mult 6 luni 
inainte de depunerea cererii de acord de principiu; 

   e) extras de carte funciară pentru informare; 
   f) o declaraţie scrisă a reprezentantului legal, sub sancţiunea prevăzută în 

Codul penal privind falsul în declaraţii, referitoare la toate ajutoarele de minimis 
primite de solicitant pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului fiscal în curs; 

   g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană 
decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord 
pentru finanţare şi documentaţia aferentă; 

  h)certificate de atestare fiscala, care sa ateste achitarea obligatiilor fiscale 
datorate bugetului local si bugetului de stat, la zi; 

  i) documente prin care sa se ateste evolutia numarului de angajati de la 
infiintare si pana in momentul depunerii cererii; 

  j) studiul de impact asupra mediului, emis de organele competente in acest 
domeniu, intocmit cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de 
principiu; 

k) documente prin care sa faca dovada contributiei la dezvoltarea locala, 
intocmite cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu; 

l) angajament privind mentinerea numarului de salariati pe perioada acordarii 
ajutorului (in caz contrar se returneaza ajutorul); 
      m) declaraţie pe propria răspundere, însoţită de documente justificative din care să 
reiasă faptul că nu desfăşoară activităţi de export către ţări terţe sau către state 
membre ale Uniunii Europene,  şi anume,  legate direct de cantităţile exportate, de 
înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie ori de alte cheltuieli curente legate 
de activitatea de export; 

Documentele emise de persoana juridica solicitantă în original sunt datate şi 
semnate de persoana autorizată să reprezinte legal persoana juridica. Documentele 
prezentate în copie poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul" şi 
semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea. 

 
Pentru a beneficia de acest ajutor de minimis, persoanele juridice vor depune 

aceste documente in perioada 03.01-20.01.2018. Nedepunerea completa a acestor 
documente si in termenul stabilit are ca efect neacordarea ajutorului de minimis. 
 



Prin schemă nu se acordă ajutoare destinate activităţii de export către ţări terţe 
sau către state membre ale Uniunii Europene,  şi anume ajutoarele  legate direct de 
cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie ori de alte 
cheltuieli curente legate de activitatea de export. 

Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, 
cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt acestea definite conform prezentei 
scheme, poate beneficia, pentru sectoarele eligibile, de scutire de la plata impozitului 
pe clădire şi a impozitului pe teren, cu condiţia prezentării documentelor contabile 
care atestă separarea activităţilor sau o distincţie între costuri astfel încât activităţile 
desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme nu 
beneficiază de ajutoare de minimis acordate în baza acesteia 

 

 



II. Procedura privind acordarea ajutorului de stat regional sub forma 
scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a 
impozitului pe cladire ce face parte din infrastructura parcului industrial, 
pentru investitiile initiale realizate de agentii economici care isi desfasoara 
activitatea in parcul industrial, in conditiile Ordinului Ministrului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice nr.2980/2013 privind aprobarea conditiilor 
de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile 
industriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor 

iniţiale realizate în parcurile industriale, administratorul parcului industrial sau 
rezidenţii trebuie să obţină un acord de principiu al autorităţii administraţiei publice 
locale, prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 
186/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru administratorul parcului 
industrial care se doreşte a fi înfiinţat în baza Legii nr. 186/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, acordul de principiu al autorităţii administraţiei publice locale 
se obţine înainte de data depunerii documentaţiei pentru obţinerea titlului de parc 
industrial. 

În vederea obţinerii acordului de principiu pentru acordarea ajutorului de stat 
regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale, înainte 
de data începerii lucrărilor întreprinderea solicitantă transmite aparatului de 
specialitate al municipiului Ploiesti următoarele documente: 
    a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea 
investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale, completată în limba română, prin 
tehnoredactare, semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal 
întreprinderea solicitantă; 
    b) opis cu documentele anexate cererii de acord de principiu; 
    c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de 
principiu, unde este cazul, de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul 
unde îşi are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele 
informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii 
legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare 
de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în 
registru şi obiectul acesteia, activitatea desfăşurată în parcul industrial, cu 
menţionarea codului CAEN corespunzător; 
    d) studiu de fezabilitate sau plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, 
prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ. Totodată, aceste 
documente trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 6 din actul normativ sus 
mentionat privind efectul stimulativ; 
    e) o declaraţie care să specifice ajutorul de stat/de minimis primit deja pentru alte 
proiecte în ultimii 3 ani; 
    f) o declaraţie care să specifice ajutorul primit sau care urmează să fie primit pentru 
acelaşi proiect din partea altor furnizori de ajutor de stat; 
    g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât 
reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru 
finanţare şi documentaţia aferentă; 
    h) extras de carte funciară pentru informare; 



i) declaraţie pe propria răspundere, însoţită de documente justificative, din care să 
reiasă faptul că nu desfăşoară activităţi de export către ţări terţe sau către state 
membre ale Uniunii Europene,  şi anume,  legate direct de cantităţile exportate, de 
înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie ori de alte cheltuieli curente legate 
de activitatea de export; 

j)  declaraţie pe propria răspundere, însoţită de documente justificative, din care să 
reiasă faptul că, în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea 
de ajutoare regionale de investiţii nu a închis aceeaşi activitate sau o activitate 
similară în Spaţiul Economic European sau că, în momentul depunerii cererii de 
ajutor,  are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani 
după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.  

        Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate şi 
semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele 
prezentate în copie poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul" şi 
semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea. 

Pentru a beneficia de ajutor de stat regional, în temeiul schemei, persoanele 
juridice trebuie sa îndeplineasca cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: 

    a) îşi desfăşoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform 
Legii nr. 186/2013, cu modificările şi completările ulterioare sau Ordonanţei 
Guvernului nr. 65/2001, cu modificările şi completările ulterioare sau declarat prin 
hotărâre a Guvernului; 

    b) desfăşoară activitate economică; 
    c) intenţionează să realizeze o investiţie iniţială într-un parc industrial; 
    d) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor 

cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de 
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. 
 e) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în 
cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată şi creanţa a fost 
integral recuperată; 
             f) nu au solicitat/primit alte tipuri de ajutor de stat/ajutoare de minimis pentru 
costurile eligibile pentru care solicită ajutor de stat în baza prezentei scheme. 

Dacă lucrările cu investiţia încep anterior depunerii cererii de acord de 
principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale 
realizate în parcurile industriale, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) din actul normativ 
sus mentionat, proiectul se va considera neeligibil pentru acordarea ajutorului de stat 
regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale. 
   Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice nr.2980/2013, cu modificările şi completările ulterioare, investiţiile eligibile 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
    a) să fie considerate investiţii iniţiale conform prevederilor art. 2 lit. k) ; 
    b) să facă dovada viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a 
întreprinderii pe baza studiului de fezabilitate sau planului de afaceri potrivit 
prevederilor art. 2 lit. g) şi h); 
    c) să facă dovada contribuţiei la dezvoltarea regională potrivit art. 2 lit. i).     
    Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile 
industriale se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentaţia depusă de 



întreprindere trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre 
următoarele criterii: 
    a) o creştere substanţială a dimensiunii investiţiei/activităţii ca urmare a acordării 
ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile 
industriale; 
    b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a investiţiei/activităţii ca urmare 
a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în 
parcurile industriale; 
    c) o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de întreprindere 
pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru 
sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale; 
    d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a investiţiei/activităţii în cauză; 
    e) investiţia nu ar fi fost realizată în regiunea asistată în cauză în absenţa acordării 
ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile 
industriale. 
    Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care au beneficiat de ajutor 
de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale 
pe o perioadă minimă de 5 ani de la finalizarea acesteia, dacă sunt întreprinderi mari, 
respectiv pe o perioadă minimă de 3 ani, dacă sunt întreprinderi mici şi mijlocii. 

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat regional, persoanele juridice vor depune 
aceste documente in perioada 03.01-20.01.2018. 

 Nedepunerea completa a acestor documente si in termenul stabilit are ca efect 
neacordarea ajutorului de stat regional. 

Prin schemă nu se acordă: 

- ajutoare destinate activităţii de export către ţări terţe sau către state membre ale 
Uniunii Europene,  şi anume ajutoarele  legate direct de cantităţile exportate, de 
înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie ori de alte cheltuieli curente legate 
de activitatea de export. 

-ajutoare regionale individuale pentru investiţii realizate de o întreprindere care a 
închis aceeaşi activitate sau o activitate similară în Spaţiul Economic European în cei 
2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de 
investiţii sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a 
închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiţiei 
iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.  

 


