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RAPORT
privind monitorizarea ajutoarelor de stat
acordate beneficiarilor din sectorul autovehiculelor
care isi desfasoara activitatea in Zonele Libere si Zonele Defavorizate
Conform prevederilor pct.4 – Politica in domeniul concurentei - din ANEXA
VII la Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea
Europeana aprobat prin Legea nr.157/20051, Romania trebuie sa transmita
Comisiei Europene rapoarte semestriale privind monitorizarea ajutoarelor de stat
acordate beneficiarilor din sectorul autovehiculelor care isi desfasoara activitatea
in Zonele Libere si in Zonele Defavorizate.
Dupa cum s-a mentionat si in rapoartele anterioare, conform comunicarii
furnizorului, respectiv Ministerul Economiei si Finantelor, in zonele libere nu
s-au identificat agenti economici care beneficiaza de ajutor de stat si care
activeaza in sectorul autovehicule, in sensul anexei C la Comunicarea
Comisiei – Cadrul multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte
mari de investitii2.
In ceea ce priveste zonele defavorizate, Ministerul Economiei si Finantelor in
calitatea sa de furnizor de ajutor de stat comunica periodic date despre cei 2
agenti economici, al caror obiect de activitate avea inregistrat codul CAEN
3430 (in prezent 2932 - codul CAEN nou), corespunzator productiei de
piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicole.
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Dupa cum se cunoaste, cadrul legal de acordare a facilitatilor in zonele
defavorizate a fost stabilit in 1998, prin adoptarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Conform prevederilor acestui act normativ, beneficiaza de ajutor de stat
regional, numai agentii economici care isi au sediul si isi desfasoara activitatea
in zona defavorizata, si care au obtinut certificatul de investitor in zona
respectiva inainte de 1 iulie 2003.
Urmare modificarilor si completarilor ulterioare aduse O.U.G. nr.24/1998,
incepand cu luna martie 2005, singura facilitate de natura fiscala ce se poate
acorda agentilor economici cu certificat de investitor in zona defavorizata
(pe perioada de existenta a zonei defavorizate) este sub forma de scutirea de
impozit pe profit aferent investitiilor noi, in limita nivelului maxim admis al
intensitatii ajutorului de stat.
Totodata, la calculul intensitatii ajutorului de stat se ia in considerare valoarea
ajutorului de stat primit de agentii economici incepand cu data de 2
ianuarie 2003, si costurile eligibile aferente investiilor efectuate pana la data
de 15 septembrie 2004.
Conform prevederilor Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a
Romaniei la Uniunea Europeana “…Romania poate continua sa acorde scutiri de
la impozitul pe profit in temeiul O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate …. in urmatoarele condiţii:
– ajutorul de stat este acordat pentru investitii regionale;
– intensitatea neta a unui astfel de ajutor regional nu poate depasi nivelul
de 50% din echivalentul net al ajutorului. Acest plafon poate fi ridicat
cu 15 puncte procentuale pentru intreprinderile mici si mijlocii, cu
conditia ca intensitatea totala neta a ajutorului sa nu depaseasca 75%;
– in cazul in care intreprinderea activeaza in sectorul autovehiculelor3,
ajutorul total nu poate depasi 30% din costurile eligibile ale
investitiilor;……”
Pe langa informatiile specifice activitatii de monitorizare a ajutoarelor de stat,
s-au mai inregistrat date si informatii suplimentare referitoare la numarul total
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de salariati si cifra de afaceri inregistrata, date necesare determinarii dimensiunii
sau categoriei de incadrare a agentului economic verificat.
Avand in vedere elementele enumerate mai sus, care au stat la baza analizei
efectuate, in cazul celor 2 agenti economici comunicati de catre M.E.F., situatia
este urmatoarea:
- S.C. STAR TRANSMISSION S.R.L. are sediul in Judetul Alba, zona
defavorizata Cugir si se incadreaza in categoria intreprinderilor mari.
Activitatea societatii consta in productia de roti dintate, intinzatoare lant, axe,
pinioane si arbori cu came pentru diferite tipuri de autovehicule. Investitia
realizata pana la data de 15 septembrie 2004 si mentinuta pana la data raportarii,
se ridica la valoarea de 57.654.743 lei, iar ajutorul de stat acordat sub forma
scutirii de la plata impozitului pe profit este de 5.436.486 lei.
Astfel, din datele transmise de furnizor rezulta ca societatea mai poate beneficia
de ajutor de stat inregistrand o intensitate a ajutorului de stat de 9,43%.
- S.C. Key Safety Systems Ro S.R.L. are sediul in judetul Hunedoara,
zona defavorizata Brad si se incadreaza in categoria intreprinderilor mari.
Activitatea societatii consta in productia de volane si centuri de siguranta pentru
diferite tipuri de autovehicule. Investitia realizata pana la data de 15 septembrie
2004 se ridica la valoarea de 19.090.181 lei.
Societatea nu a beneficiat pana in prezent de ajutor de stat.
Datele prezentate mai sus arata faptul ca agentii economici analizati se
incadreaza in limita maxima admisibila prevazuta in Tratat urmand a fi
monitorizati in continuare.
Mentionam ca termenul limita de existenta a celor 2 zone declarate defavorizate
in care isi desfasoara activitatea agentii economici respectivi este sfarsitul anului
2010 pentru zona Cugir si sfarsitul anului 2008 pentru zona Brad.
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