CONSILIUL CONCURENŢEI
DIRECŢIA RAPORTARE, MONITORIZARE
ŞI CONTROL AJUTOR DE STAT

RAPORT
privind monitorizarea ajutoarelor de stat
acordate beneficiarilor din sectorul autovehiculelor
care îşi desfăşoară activitatea în Zonele Libere şi Zonele Defavorizate

Conform prevederilor pct. 4 – Politica în domeniul concurenţei – din ANEXA VII
la Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea
Europeană, aprobat prin Legea nr. 157/20051, România este obligată să transmită
Comisiei Europene rapoarte semestriale privind monitorizarea ajutoarelor de
stat acordate beneficiarilor din sectorul autovehiculelor care îşi desfăşoară
activitatea în Zonele Libere şi în Zonele Defavorizate.
După cum s-a menţionat şi în rapoartele precedente, conform comunicării
furnizorului, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, în zonele libere nu au fost
identificaţi agenţi economici care să beneficieze de ajutor de stat şi care să
activeze în sectorul autovehiculelor, în sensul anexei C la Comunicarea
Comisiei – Cadrul multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte
mari de investiţii2.
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Legea nr. 157 din 24 mai 2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul
Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză,
Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica
Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea
Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
publicată în Monitorul Oficial cu numărul 465 din data de 1 iunie 2005.
2
Cadrul multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investiţii (JO C70, 19.03.2002, p 8),
comunicare astfel cum a fost modificată ultima dată şi publicată în JO C 263, 1.11.2003, p 3.
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În ceea ce priveşte zonele defavorizate, Ministerul Finanţelor Publice, în calitatea
sa de furnizor de ajutor de stat, comunică periodic date despre cei 2 agenţi
economici al căror obiect de activitate are înregistrat codul CAEN 2932 (în
trecut acesta fiind 3430), corespunzător fabricării altor piese şi accesorii
pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule.
În anul 1998, odata cu adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/19983
privind regimul zonelor defavorizate, s-a stabilit cadrul legal de acordare a
facilităţilor în zonele defavorizate.
Astfel, conform prevederilor acestui act normativ, beneficiază de ajutor de stat
regional, doar agenţii economici care îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în
cadrul zonei defavorizate şi care au obţinut înainte de data de 1 iulie 2003
certificatul permanent de investitor în zona defavorizată respectivă.
Urmare a modificărilor şi completărilor ulterioare aduse O.U.G. nr. 24/1998,
începând cu luna martie a anului 2005, singura facilitate de natură fiscală ce se
poate acorda agenţilor economici cu certificat permanent de investitor în zona
defavorizată (strict pe perioada de existenţă a zonei defavorizate, care conform
prevederilor Legii nr. 507/2004 poate fi declarată pentru o perioadă de cel puţin 3
ani, dar nu mai mult de 10 ani), este sub forma scutirii de impozit pe profitul
aferent investiţiilor noi, până la atingerea intensităţii maxime admise a ajutorului
de stat.
În calculul intensităţii ajutorului de stat, conform prevederilor legale menţionate
mai sus, se au în vedere costurile eligibile aferente valorii investiţiilor efectuate
până la data de 15 septembrie 2004 şi de asemenea, valoarea ajutorului de stat
primit de agenţii economici începând cu data de 2 ianuarie 2003.
Potrivit prevederilor pct.4 din Anexa VII la Tratatul privind aderarea Republicii
Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, România poate continua să acorde
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O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate a suferit, de-a lungul timpului, o serie de modificări şi
completări prin următoarele acte normative: O.U.G. nr. 75/2000, Legea nr. 621/2001 privind aprobarea O.U.G. nr.
75/2000, Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit,
Legea nr. 678/2002 pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998
privind regimul zonelor defavorizate, Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, Legea 239/2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul
zonelor defavorizate, Legea nr. 507/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind
reglementarea unor măsuri financiare.
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scutiri de la impozitul pe profit, în baza O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate, în condiţiile următoare:
ajutorul de stat este acordat pentru investiţii regionale;
intensitatea netă a unui astfel de ajutor regional nu poate depăşi nivelul de
50% din echivalentul net al ajutorului. Totuşi, în cazul întreprinderilor mici şi
mijlocii, acest plafon poate fi ridicat cu 15 puncte procentuale, cu condiţia ca
intensitatea totală netă a ajutorului să nu fie mai mare de 75%;
în cazul în care întreprinderea activează în sectorul autovehiculelor4, ajutorul
total nu poate depăşi 30% din costurile eligibile ale investiţiilor.
In vederea determinării dimensiunii sau categoriei de încadrare a agentului
economic verificat, pe lângă informaţiile specifice activităţii de monitorizare a
ajutoarelor de stat, s-au verificat numărul total de salariaţi si cifra de afaceri
inregistrată.
Luând in considerare elementele prezentate mai sus, care au stat la baza analizei
efectuate, situaţia în cazul celor 2 agenţi economici comunicaţi de către Ministerul
Finanţelor Publice, este următoarea:
– S.C. STAR TRANSMISSION Cugir S.R.L. îşi are sediul în judeţul Alba,
zona defavorizată Cugir şi se încadrează în categoria întreprinderilor mari.
Activitatea firmei constă în producţia de roţi dinţate, arbori, alte componente pentru
motoare, cutii de viteză şi casete de direcţie pentru diferite tipuri de autovehicule.
Din datele tranmise de către furnizor a rezultat că întreprinderea mai poate beneficia
de ajutor de stat, deoarece intensitatea ajutorului de stat înregistrată este de 9,43%.
– S.C. KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L. are sediul în judeţul
Hunedoara, zona defavorizată Brad şi se încadrează în categoria întreprinderilor
mari. Activitatea firmei constă în producţia de volane şi centuri de siguranţă pentru
diferite tipuri de autovehicule. Societatea nu a beneficiat de ajutor de stat.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că termenul limită al perioadei pentru care a
fost declarată zonă defavorizată zona Cugir, este sfârşitul anului 2010, în timp ce
începând cu 1 ianuarie 2009, zona defavorizată Brad a ieşit din categoria zonelor
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În înţelesul anexei C la Comunicarea Comisiei – Cadrul multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari
de investiţii (JO C 70, 19.03.2002, p. 8), comunicare astfel cum a fost modificată ultima dată şi publicată în JO C 263,
1.11.2003, p. 3.
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defavorizate, aceasta având ca limită de existenţă declarata, sfârşitul anului 2008.
Ca urmare a acestui lucru, furnizorul nu mai poate acorda scutiri de la impozitul pe
profit, în baza O.U.G. nr. 24/1998, pentru societatea S.C. Key Safety Systems Ro
S.R.L.
Datele prezentate mai sus arată faptul că agenţii economici analizaţi se încadrează
în limita maximă admisibilă prevăzută în Tratat, respectiv de 30% pentru cazul în
care întreprinderea activează în sectorul autovehiculelor. S.C. STAR
TRANSMISSION Cugir S.R.L., singurul beneficiar de ajutor de stat din zonă
defavorizată care activează in sectorul autovehicule, va fi monitorizat in continuare,
pe toată perioada pentru care a fost declarată zona Cugir, zonă defavorizată.
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