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GHID DE UTILIZARE

SIPOCA 8

FRONT OFFICE

Aceste instrucțiuni descriu etapele necesare pentru transmiterea prin Internet a:

- Cererilor de acord pentru finanțare

- Cererilor de plată

- tuturor solicitărilor de completări

- tuturor de informațiilor necesare derulării unui acord de finanțare

de către operatorul economic interesat de obținerea unui ajutor de stat, în baza celor
doua scheme reglementate prin H.G. nr.807/2014 si H.G. nr.332/2014 cu modificările
si completările ulterioare, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 858/2008,
cu modificările și completările ulterioare.

Ghid de utilizare Front - Office, pentru schema de ajutor de
stat, instituită în baza H.G. nr.807/2014

Pentru depunerea on-line a cererilor/solicitărilor în baza acestei scheme, se
completează și se transmit următoarele formulare:
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- Cererea de acord pentru finanțare solicitat în baza HG nr.807/2014 (D807-
.PDF)
Prin acest formular se transmite doar Cererea de acord pentru finanțare, iar documentele
justificative necesare în această etapă, se vor transmite prin intermediul unui alt formular numit
D335-808-808.

- Documente atașate ulterior depunerii Cererii de acord pentru finanțare în
baza H.G.nr.807/2014(D335-808.PDF)
Prin acest formular operatorul economic trimite la MFP:

o documentele scanate in format pdf arhivate, necesare in etapa de depunere a cererilor
de finanțare în baza HG. 807/2014,

o răspunsurile la clarificările solicitate de MFP, în toate fazele derulării ajutorului de stat,
de la cererea de acord solicitat în baza HG. 807/2014, până în etapa de monitorizare

o orice fel de comunicare legată de un de ajutor de stat, in toate fazele, începând cu
cererea de acord pentru finanțare solicitat în baza HG. 807/2014, acord pentru finanțare
emis, plata ajutorului de stat, monitorizarea ajutoarelor de stat

o documentele scanate în format pdf arhivate, a documentelor justificative pentru cererile
de plată solicitate în baza unui acord pentru finantare, acordat în baza HG. 807/2014

- Cererea de plată, care va fi solicitată în baza unui acord pentru finanțare
emis, în baza H.G. nr.807/2014(D809-.PDF)
Prin acest formular se transmite doar cererea de plată, iar documentele justificative necesare
pentru aceasta plată, se vor transmite prin intermediul unui alt formular numit D335-808-808.

Etapele transmiterii Cererilor de acord pentru finanțare, Cererilor
de plată, Completărilor si alte solicitări depuse de solicitanții de ajutor

de stat

Toate formularele vor fi transmise prin serviciul Spațiul Privat Virtual, iar
documentele se depun în mod similar cu depunerea declarațiilor fiscale de pe
portalul ANAF. Prin intermediul acestui serviciu se efectuează comunicarea
electronică a informațiilor și înscrisurilor între Ministerul Finanţelor Publice şi
posibili beneficiari ai ajutoarelor de stat acordate prin intermediul MFP.

Înregistrarea în „Spațiul privat virtual” se face în baza aceluiași certificat
calificat obținut pentru depunerea on-line a declarațiilor fiscale, iar informații în
vederea înregistrării în SPV, se regăsesc pe site-ul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală: www.anaf.ro, secțiunea - Spațiul Privat Virtual, rubrica -
Înregistrare utilizatori persoane fizice și juridice .
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Pentru a trimite formularele pentru ajutor de stat trebuie aveți acces la serviciul
de depunere on-line a declaraților.

Daca nu ați depus pana acum declarațiile fiscale on-line găsiți instrucțiunile aici.

Daca aveți certificat digital calificat si acces la serviciul de depunere on-line a
declaraților treceți la pasul următor:

Descărcarea formularelor de ajutor de stat

Pe site-ul ANAF http://anaf.ro pe prima pagina la secțiunea SERVICII ONLINE

click pe Declarații electronice apoi alegeți din lista Descărcare declarații

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/instructiuni/Instructiuni_D200.htm
http://anaf.ro
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Ajungeți la pagina
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii/

unde se găsesc toate formularele pentru declarațiile online.

Din aceasta pagina se pot descărca atât formularele de declarații, cât și instrucțiunile
de completare ale acestora. Pentru a descărca o Declarație,- faceți click pe numele
acesteia si se deschide pagina

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii/
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In această pagina puneți cursorul pe formularul dorit, dați click cu butonul din stânga al
mouse-ului și documentul se descarcă in PC-ul dvs.

În cele ce urmează veți găsi explicații privind completarea declarațiilor din punct de
vedere informatic. Pentru explicații privind natura ajutorului de stat, vă rugăm să
descărcați ghidul solicitantului.
Completarea formularelor de declarații fiscale se poate face Off-line, fără a avea
nevoie se conexiune la Internet.
Alegeți fișierul cu declarația pe care doriți s-o completați, apoi executați un dublu-click
pentru a lansa în execuție programul Adobe Reader, cu care veți introduce datele în
formular.
Navigarea în cadrul unei declarații în format PDF se efectuează cu ajutorul tastei Tab
sau printr-un click cu mouse-ul în cadrul unei celule (câmp).
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Anumite câmpuri nu le puteți completa, sunt câmpuri calculate și nu sunt editabile, ele
sunt lăsate in culoarea alb, acestea se completează automat pe măsura ce completați
câmpurile editabile evidențiate cu culoarea albastru.

În cadrul unor declarații în format PDF se află un buton pentru informații (are ? pe el);
dacă dați click, obțineți ajutor pentru completarea formularului.

După ce completați formularul sau dacă doriți să întrerupeți completarea Declarației
dar doriți păstrarea datelor până în acel moment și nu ați mai salvat documentul când
apăsați salvare va apărea fereastra de Save as și puteți completa un nume diferit de
numele cu care vine formularul pentru a păstra datele completate într-un document dar
și formularul inițial gol.
După ce ați completat datele de natura ajutorului de stat, treceți la verificarea
Declarației apăsând butonul VALIDARE, de la începutul formularului.
Validarea are ca scop să verifice că s-au completat câmpurile obligatorii.
Dacă validarea nu a dat mesaje de eroare, declarația este pregătită pentru semnarea
electronică și transmitere.

Semnarea electronică a Declarației reprezintă un element foarte important pe care vă
rugăm să-l tratați cu atenție. Din punct de vedere tehnic, semnarea electronică
reprezintă o modalitate prin care se certifică și se protejează confidențialitatea datelor
din formularul PDF completat ; în mod practic, semnarea electronică se realizează prin
intermediul certificatului digital instalat pe calculatorul dvs., apăsând zona albastră din
câmpul Semnătură.
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Pe ecran apare imaginea următoare. Dacă aveți mai multe certificate digitale, selectați
semnătura corespunzătoare cu contribuabilul pentru care se întocmește formularul.

Aplicați semnătura, apăsând butonul Sign. Se generează o fereastră de salvare a
formularului, cu numele denumirea fișierului descărcat de pe portalul ANAF.

Dacă interveniți asupra formularului după momentul semnării și salvați, atunci
trebuie obligatoriu acționat din nou butonul de Validare și reluat procesul semnării.

Formularul o dată salvat trebuie transmis întocmai, deoarece orice intervenție
ulterioară chiar și simpla lui deschidere fără a efectua vreo modificare, conduce la
vicierea semnăturii.
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In cadrul formularului Documente atașate ulterior cererii de acord pentru
finanțare poate fi atașata o singura arhiva de maxim 50MB.

Daca documentele pe care trebuie sa însoțească o cerere depășesc dimensiunea
maxima de 50MB, se vor face mai multe arhive care de asemenea nu trebuie sa
depășească 50MB fiecare.

Arhivele se atașează pe rând, câte una la un formular D335-808-808 completat cu
datele necesare si se trimit pe rând.

Depunerea on-line a formularelor de ajutor de stat

Intrați pe site-ul https://anaf.ro in partea dreapta sus accesaţi meniul “Autentificare
Certificat”.

Vi se solicită certificatul digital. După autentificarea în SPV cu certificat calificat, se
accesează meniul - Depunere declaraţii pentru depunerea formularului prin mijloace de
depunere la distanţă.

https://anaf.ro
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Meniul va trimite pe portalul e-guvernare.ro. la secțiunea "depunere declarații"

Se ajunge pe pagina de autentificare ANAF, unde bifați “Certificate Sign In” (pasul 1),
apoi apăsați butonul “Sign In” (pasul 2).
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Apare apoi fereastra de autentificare cu certificatul digital pe care-l dețineți. Confirmați
cu butonul OK:

După introducerea parolei apăsați butonul OK:
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După confirmarea introducerii parolei veți fi direcționați către pagina de unde
alegeți link-ul de depunere declarații:

Cu butonul “Browse” selectați formularul pe care doriți să îl transmiteți, după
care apăsați butonul "Trimite":

Ulterior, veți primi mesajul cu indexul formularului:
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Puteți să vă opriți aici, deoarece formularul a fost înregistrat la ANAF.

Ce se întâmplă după transmitere

După transmiterea formularului prin serviciul de depunere on-line, fișierul se
primește în sistemul informatic central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
de unde se trimite Direcției Generale Ajutor de Stat, din cadrul Ministerului Finanțelor
Publice.

Direcția competentă le analizează, iar fișierele care conțin mesajele de răspuns
generate automat la prelucrare se întorc în sistemele informatice ANAF, pentru a fi
publicate spre vizualizare.

Vizualizarea declaraților depuse prin internet

Accesați www.anaf.ro/StareD112 . Introduceți codul de identificare fiscală pentru
care ați transmis declarația și indexul pe care l-ați primit la transmitere.!

http://www.anaf.ro/StareD112
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După introducerea acestor date, se afișează toate formularele depuse în ultimele
3 luni.

Recipisa

Observați că pentru fiecare depunere există asociată o recipisă. Dacă faceți click pe
aceasta, se va deschide un fișier PDF, in care veți găsi informațiile după prelucrare.

În partea de jos a paginii, există o semnătura digitală a ANAF, aplicat acestei recipise.

Salvați acest document cu Save target as...) și observați că numele fișierului PDF este
numărul de înregistrare al documentului asociat. Aceasta este dovada dvs. că ați
depus respectiva Declarație la data specificată în recipisă.

După depunerea Cererii de acord pentru finanțare toata corespondenta dintre
operatorul economic și Ministerul Ființelor Publice se desfășura on-line.

Ministerul Finanțelor Publice va publica în Spațiu Privat Virtual al operatorului
economic toate adresele destinate lui în format .pdf semnat digital.
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Operatorul economic va trimite documentele către Ministerul Finanțelor Publice
ca documente scanate si semnate electronic, apoi arhivate si atașate la
formularul D335-808-808.

Instrucțiunile pentru înregistrarea contribuabilului in SPV, cu certificat
digital le găsiți pe prima pagina a portalului ANAF la secțiunea Spațiu Privat Virtual.

La accesarea link-ului, se afișează secțiunea INREGISTRARE/INROLARE
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE IN SPATIUL PRIVAT VIRTUAL:
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Aici găsiţi toate instrucţiunile necesare activării şi utilizarii SPV (Spațiu Privat Virtual).

Vă recomandam ca atunci când va înregistrați să bifați căsuța „Sunt de acord sa
primesc atenționări prin email de la ANAF – Gratuit” pentru primirea atenționărilor pe
email.

ATENTIE! Aceste notificări sunt trimise in situația in care utilizatorul nu a accesat SPV
in maxim 24 ore de la publicarea unui document pentru solicitant.
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ATENTIE! Documentele publicate in SPV se considera a fi comunicate în 10 zile
de la publicare indiferent daca ați deschis sau nu SPV si ați citit documentul sau
nu. Termenele de răspuns se calculează de la data publicării in SPV +10 zile.

Formularul D807 - Cererea de acord pentru finanțarea in baza HG
nr.807/2014

Se depune în sesiune continuă.

Formularul se descarcă de pe portalul ANAF

Daca cererea este cerere inițiala nu se bifează Caseta “Cerere de modificare acord
pentru finanțare” și nici nu se completează câmpul “Nr. de inreg. cerere inițiala”.

La Subscrisa se scrie numele complet al operatorului economic, iar acest nume se va
completa automat în secțiunea "Date de identificare ale întreprinderii solicitante"
câmpul “Denumirea întreprinderii”.

Câmpul „domnul/doamna” se completează astfel:
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În situația în care formularul se completează de către împuternicit, desemnat potrivit
legii, se înscriu codul numeric personal persoanei ale cărei obligații sunt
îndeplinite(OPȚIONAL), iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie
"Împuternicit” sau „reprezentant legal" după caz.

În secțiunea "Date de identificare ale întreprinderii solicitante caseta "Cod de
identificare fiscală"

- se completează codul de identificare fiscală atribuit întreprinderii conform legii,
înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta
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In caseta "Adresă " - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor
Codului de procedură fiscală.

Obligatoriu se va completa:

- Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului ,
- Telefon ,
- e –mail,
- Forma juridică,

La acesta caseta se afla un nomenclator de forme juridice care se accesează cu
click stânga pe săgeata din capătul drept al căsuței.

- capital social în lei
- capital social procentual deținut de persoane fizice, persoane juridice( IMM sau

societăți mari) după caz.
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Suma procentelor din căsuțele completate se calculează automat si trebuie sa fie
100.

- Cod CAEN
În caseta "Cod CAEN" - se alege codul CAEN pentru care se solicita ajutorul de
stat cu click stânga pe “Selectează” se deschide o ferestre. În interiorul facem
click pe săgeată si se deschide o caseta derulantă cu toate codurile CAEN
existente și din acestea alegeți codul CAEN corespunzător.
Bifați daca codul CAEN ales este codul pentru activitatea principală sau codul
pentru activitate secundară după caz.

Capitolul II.a-Prezentarea situației actuale a întreprinderii

Aici sunt cuprinse date corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat:

- număr mediu salariați,
- profit net,
- capitaluri proprii,
- cifra de afaceri ,
- valoare active totale
- rentabilitatea cifrei de afaceri care se calculează automat.

*Datele de mai sus sunt din situațiile financiare anuale aprobate, din ultimul exercițiu
financiar încheiat. În situația în care operatorul economic nu are un exercițiu financiar
încheiat(firme nou înființate) se va completa cu 0 la toate câmpurile de la capitolul II. a.
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II.b Prezentarea succinta a proiectului de investiții realizat in cadrul
schemei

La capitolul II.b se va introduce:

 denumirea proiectului de max. 150 caractere,
 obiectivul proiectului pe scurt în max. 600 caractere.

La încadrarea investiției se alege mai întâi una dintre opțiunile:

- încadrarea investiției în categoria investiției inițiale

- încadrarea in categoria investiției in favoarea unei noi activități economice

apoi se va bifa una din căsuțele corespunzătoare categoriei alese.

Capitolul III. Efectul stimulativ

Ajutorul de stat acordat in baza prezentei scheme are efect stimulativ, întrucât:
- investiția nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă în absența

ajutorului
- investiția nu ar fi realizabilă în regiunea respectivă în absenta ajutorului

se bifează caseta corespunzătoare.
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Capitolul IV. Declarația pe propria răspundere referitoare la
caracteristicile întreprinderii

Se completează

- nume, prenume în același câmp

- seria și numărul actului de identitate

- județul se alege dintru nomenclator de județe

- localitate, str., nr, bl., ap., etc.

Datele de mai sus aparțin reprezentantului legal sau împuternicitului.

Adresa este cea din actul de identitate al persoanei menționată anterior la acest capitol.

Se selectează tipul întreprinderii bifând obținea corespunzătoare: întreprinderi MARI
sau MICI si MIJLOCII

Următoarea secțiune sa refera la condițiile obligatorii pe care trebuie sa le
îndeplinească operatorul economic pentru a fi validata cererea.

ATENTIE! Va rugam sa citiți toate cele 7 obțiunui și doar in cazul in care îndepliniți
condițiile pentru fiecare opțiune, bifați căsuțele.

ATENTIE! Se primesc numai cereri valide.

Daca întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, sau ajutoare de minimis, se bifează
obținea “a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat”
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apare un tabel si se completează cu datele solicitate.

Daca întreprinderea a beneficiat sau va beneficia de alte ajutoare de stat pentru
același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor de stat se alege
obținea „a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru același
proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor”

se afișează un tabel și se completează cu datele solicitate.
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II.b Centralizatoare aferente Planului de investiții (fără TVA)

Selectați județul în care urmează sa fie făcută investiția dintr-un nomenclator de
județe.

Completați:

- Municipiu/Oraș/Localitate/Comuna Strada, Nr., Bloc, Etaj, Ap.
Vă rugam sa completați adresa completă a locației unde se realizează investiția.

În funcție de județ se completează automat:

- intensitatea maxima a ajutorului de stat,
- limita maxima a ajutorului de stat care poate fi acordat in regiunea respectiva.

Completați:

- curs valutar în ziua depunerii cereri = cursul valutar BNR valabil la data
depunerii Cererii de acord pentru finanțare

- valoarea investiției în lei
Se va calcula automat valoarea investiției în euro folosind “valoarea
investiției în lei” și “Curs valutar in ziua depunerii cererii” completată
anterior.

ATENŢIE! Valoarea investiției în Euro trebuie sa fie mai mare de 1 milion
euro

Completați:
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- data estimată a demarării investiției
- data estimată a finalizării investiției

Dați clic în interiorul căsuței apoi click stânga în capătul drept al căsuței și va
apărea un calendar din care alegeți datele calendaristice

ATENTIE ! Daca modificați 'Anul estimat al demarării/ finalizării investiției', datele
din tabelele cu plan se vor șterge !

În tabelul 1:

- In coloana 0 “Nr. crt.” se completează automat
- In coloana 1 completați “An calendaristic” când se realizează investiția

- ATENTIE! Anul calendaristic trebuie să fie mai mare sau egal cu “data estimată
a demarării investiției” si mai mic sau egal cu „data estimată a finalizării
investiției”

- In coloana 2 se va selecta Categoria de cost dintr-un nomenclator de categorii.
Nomenclator categorii de cost
1-realizare construcții
2-inchiriere construcții
3-instal.teh.,masini,echipamente
4-inv. in active necorporale

- In coloana 3 completați “Valoare costuri eligibile (lei)” pentru anul completat in
coloana 1 și “Categoria de cost” selectată in coloana 2

- In coloana 3 completați “Valoare costuri neeligibile (lei)” pentru anul completat in
coloana 1 și “Categoria de cost” selectată in coloana 2

- In coloana 3 completați “Valoare ajutor de stat solicitat (lei)” pentru anul
completat in coloana 1 și “Categoria de cost” selectată in coloana 2

Se calculează automat Total pentru Valoare costuri eligibile, Valoare costuri
neeligibile, Valoare ajutor de stat solicitat.
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ATENTIE ! Total 'Valoare costuri eligibile (lei)' + Total 'Valoare costuri neeligibile (lei)'
trebuie sa fie egal cu 'Valoarea investiției (lei)'.

Tabelul 2 Centralizator ajutor de stat pe categorii de cost

Se preiau automat din tabelul de mai sus:
- categoria de cost
- valoare costuri eligibile calculat ca sumă din valoare costuri eligibile din tabelul 1

grupate pe categorii de cost

Completați “Valoare ajutor de stat solicitat” calculat sumă de “Valoare ajutor de stat
solicitat” cu aceeași categorie de cost.

Se calculează și completează automat Total pentru “Valoare costuri eligibile”” și pentru
„Valoare ajutor de stat solicitat”

Tabelul 3 Centralizator ajutor de stat pe ani

Se preiau automat din tabelul 1:
- An calendaristic
- Valoare costuri eligibile calculat ca sumă din valoare costuri eligibile din tabelul 1

grupate pe ani

Completați “Valoare ajutor de stat solicitat” calculat ca sumă de “Valoare ajutor de stat
solicitat” din același an.

Se calculează și completează automat Total pentru “Valoare costuri eligibile”” și pentru
„Valoare ajutor de stat solicitat”

ATENŢIE! Total “Valoare costuri eligibile” din tabelul 1 trebuie sa fie egal cu Total
“Valoare costuri eligibile” din tabelul și cu Total “Valoare costuri eligibile” din tabelul 3

ATENŢIE! Total “Valoare ajutor de stat solicitat” din tabelul 1 trebuie sa fie egal cu
Total “Valoare ajutor de stat solicitat” din tabelul și cu Total “Valoare ajutor de stat
solicitat” din tabelul 3.

ATENŢIE! Total “Valoare ajutor de stat solicitat” trebuie sa fie mai mic sau egal cu
Total “Valoare costuri eligibile” X intensitate maxima pe regiune/100



26

ATENŢIE! Total “Valoare ajutor de stat solicitat” trebuie sa fie mai mic sau egal cu
“Limita ajutor de stat solicitat (lei)”

Formularul A. Declarație privind încadrarea întreprinderii in categoria
întreprinderilor mici si mijlocii1

In cazul in care va încadrați in categoria întreprinderilor MICI si MIJLOCII si ați bifat

obținea “se încadrează în categoria întreprinderilor MICI si MIJLOCII”

la sfârșitul Planului de creare a locurilor de munca se afișează un Formular numit
“Formularul A. Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor
mici si mijlocii”.

Se va completa:

- exercițiu financiar de referința (anul de sfârșit ) .
- tipul întreprinderii selecție din trei tipuri (autonoma, Întreprindere partenera,

Întreprindere legata)

Daca ați ales Întreprindere autonoma acesta este ultimul Formular pe care îl mai aveți
de completat.

Se completează cu date din ultimul bilanț depus:

- număr mediu de salariați,
- cifra de afaceri anuala neta lei/euro,
- active totale lei/euro.
- valoarea în euro - se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca

Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

Centralizatorul se completează automat.
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Precizați daca fata de exercițiul financiar anterior datele financiare au înregistrat
modificări care determina încadrarea întreprinderii într-o alta categorie

Daca ați ales „Da” se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare apoi se completează
cu tabelul cu datele solicitate.

Daca ați ales „Nu” ați terminat de completat formularul si se trece la validare.

Daca ați ales Întreprindere partenera, Întreprindere legata trebuie sa completați si
Formularul B

Formularul B: Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

Se determina automat cu datele din tabelele care vor fi completate ulterior in
aceasta secțiune.

Secțiunea A Întreprinderi partenere

Se introduc date de identificare si date financiare preliminare ale fiecărui partener.

- In coloana 0 se introduc numele sau denumirea întreprinderii
- In coloana 1 se completează adresa cu sediul social
- In coloana 2 se completează CUI societate
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- In coloana 3 se completează numele si prenumele președintelui consiliului de
administrație, director general etc.

- Coloanele 4,5,6,7 si 8 se completează automat cu datele preluate din tabelele
„Fisa de parteneriat”

Pentru fiecare partener se completează cate o „Fisa de parteneriat” astfel:
- anul de referința se preia anul menționat inițial la începutul formularului A
- CUI întreprindere se preia automat din tabelul A1, Secțiunea A
- In coloana 0 se completează număr mediu anual de salariați din ultimul exercițiu

financiar aprobat
- In coloana 1 se menționează cifra de afaceri neta exprimata in lei
- In coloana 2 se menționează cifra de afaceri neta exprimata in euro la data

încheierii exercițiului financiar
- In coloana 3 se menționează active totale mii lei
- In coloana 4 se menționează active totale exprimata in euro la data încheierii

exercițiului financiar

Datele menționate vor fi afișate în tabelul centralizator luând în calcul proporția cea mai
mare deținută de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin
intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră

Secțiunea B Întreprinderi legate

La capitolul „Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în
categoria întreprinderilor mici și mijlocii” se bifează una din situații

 Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate
sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte
întreprinderi (tabelul B1).

 Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu
întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare
anuale consolidate (tabelul B2).

La capitolul „2. Metode de calcul pentru fiecare caz” avem 2 situații:



29

Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va
completa tabelul B1 cu:

- număr mediu anual de salariați ,
- cifra de afaceri anuala neta exprimata in mii lei si in euro calculat la data

încheierii exercițiului financiar,
- active totale exprimata in mii lei si in euro calculat la data încheierii exercițiului

financiar din situațiile financiare consolidate

In tabelul Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare se completează
- In coloana 0 Nr. crt.
- In coloana 1 Numele sau denumirea întreprinderii
- In coloana 2 Adresa sediului social
- In coloana 3 Cod unic de înregistrare
- In coloana 4 Numele si prenumele președintelui consiliului de administrație,

director general sau echivalent

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi
legate), se va completa o fișă privind legătura dintre întreprinderi și se vor adăuga
datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin
completarea tabelului B2
Se completează câte o fișă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare
întreprindere.
Se completează cu:

- In coloana 0 cu Nr. crt.
- In coloana 1 Cod unic de înregistrare
- In coloana 2 Numărul mediu anual de salariați
- In coloana 3 Cifra de afaceri anuala neta ( mii lei)
- In coloana 4 Cifra de afaceri anuala neta ( mii euro)
- Active totale ( mii lei)
- In coloana 5 Active totale ( mii euro)

La aceste sume se calculează automat totaluri
Pentru fiecare întreprindere toate datele vor fi transpuse automat în Fișa privind
legătura între întreprinderi.
In fiecare fisă va fi preluat ca an de referința anul cu ultimul exercițiu financiar încheiat
si CUI pentru fiecare societate legata



30

Formularul D809 - Cererea de plata in baza HG nr.807/2014

Formularul se descarcă de pe portalul ANAF , sau de pe site-ul MFP, secțiunea Ajutor
de Stat

La Subscrisa se scrie numele complet al operatorului economic, iar acest nume se va
completa automat în secțiunea "Date de identificare ale întreprinderii solicitante"
câmpul “Denumirea întreprinderii”.

Câmpul „domnul/doamna” se completează astfel:
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În situația în care formularul se completează de către împuternicit, desemnat potrivit
legii, se înscriu codul numeric personal persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite
(OPȚIONAL), iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit” sau
„reprezentant legal" după caz.

Câmpul “plata ajutorului de stat in suma de” se completează automat preluându-le din
formularul de decont câmpul “Total general Ajutor de stat solicitat”

Completați câmpurile

- baza Acordului pentru finanțare nr......., cu nr din acordul dvs.

- din data de......, cu data din acordul dvs.

ATENŢIE! Dacă numărul acordului si data sunt scrise incorect cererea va fi
respinsa de sistem.
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Completați câmpul “intensitatea de” cu intensitatea din acordul dvs.

ATENŢIE! Intensitatea va fi folosita in calculul din Formularul de decont coloana
23 - “Ajutor de stat solicitat”. Completarea intensității este obligatorie pentru
validarea formularului.

Capitolul I. Date de identificare ale întreprinderii solicitante

În secțiunea "Date de identificare ale întreprinderii solicitante completați:

- Data înregistrării întreprinderii la Oficiul Registrului Comerțului
- Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului

În caseta "Cod de identificare fiscală"

- se completează codul de identificare fiscală atribuit întreprinderii conform legii,
înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta

In caseta "Adresă " - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor
Codului de procedură fiscală.

Obligatoriu se va completa:

- Telefon ,
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- Fax,
- e –mail,
- Cod IBAN
- deschis la Trezoreria

ATENŢIE! Dacă Cod IBAN este incorect formularul nu se validează.

Capitolul II. Declarație pe propria răspundere

Câmpul Subsemnatul/Subsemnata se completează automat cu numele reprezentatului
legal completat la începutul Cererii de plată.

Completați

- seria și numărul actului de identitate

- județul se alege din nomenclator de județe

- localitate, str., nr, bl., ap.

Datele de mai sus aparțin reprezentantului legal sau împuternicitului.

Adresa este cea din actul de identitate al persoanei menționata anterior la acest capitol.

Câmpul “in calitate de reprezentant legal al întreprinderi” se preia automat din câmpul
“Subscrisa” de la începutul Cererii de plată.
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Se bifează căsuțele:

- nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare
judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară
a activității;

- nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în
care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform
prevederilor legale în vigoare;

- nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri
eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect
unic de investiții;

- nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția
inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii
de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un
angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după
finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

ATENTIE! Va rugam sa citiți toate cele 4 obținui și numai in cazul in care îndepliniți
condițiile pentru fiecare opțiune, bifați căsuțele.

ATENTIE! Dacă una dintre opțiuni este nebifată formularul nu se validează și nu
poate fi primit de către MFP.
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Formularul de decont

Coloana 0 - Nr.crt. se completează automat

In coloana 1 - se menționează Codul potrivit încadrării în Catalogul privind clasificarea
și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe (HG. nr.2139/2004)

In coloana 2 se menționează Activitatea dintr-un nomenclator.
Nomenclator:
1-realizarea de construcții
2-inchiriere de construcții
3-instalații tehnice, mașini, echipamente
4-investitii în active necorporale

In coloana 3 completați Nr. de inventar din evidentele dvs. contabile

In coloana 4 completați cu Denumirea activului din factura fiscala

Date din Factura de achiziție

In coloana 5 completați cu Numele furnizorului

In coloana 6 completați cu Numărul facturii

In coloana 7 completați cu Data emiterii facturii

In coloana 8 completați cu valoarea în lei sau în valută după caz, a activului, valoare
cu TVA înscrisă in factură

In coloana 9 completați cu valoarea în lei sau în valută după caz, a activului, valoare
cu TVA înscrisă in factură

In coloana 10 completați cu valoarea eligibilă în lei sau în valută după caz, a activului

In coloana 11 completați cu valoarea eligibilă în lei sau în valută după caz, a activului

Date de plată

In coloana 12 completați cu numărul și data extrasului decont în format nr/zz.ll.aaaa

In coloana 13 completați cu valoarea plătită în lei sau în valută după caz, a activului
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In coloana 14 completați cu valoarea plătită în lei sau în valută după caz, a activului

In coloana 15 completați cu valoarea eligibilă plătită în lei sau în valută după caz, a
activului

In coloana 16 completați cu valoarea eligibilă plătită în lei sau în valută după caz, a
activului

In coloana 17 alegeți valuta utilizata din nomenclatorul de valute.
(se selectați din listă RON în cazul in care facturile sunt in lei, sau alte valute în funcție
de caz, câmpul fiind obligatoriu de completat)

In coloana 18 completați cu valoarea Cursului valutar utilizat la înregistrarea în
evidența contabilă numai în cazul în care factura a fost în altă valută decât RON.
(introduceți fix 5 caractere numerice, fără separator pentru zecimale)

Valoarea înregistrată în contabilitate

In coloana 19 completați cu valoarea înregistrată în contabilitate a activului fără TVA
numai dacă valuta a fost alta decât RON

In coloana 20 se calculează automat astfel: c20 = c18 * c19 numai daca coloana 19 a
fost completată altfel completați cu valoarea în lei înregistrată în contabilitate a
activului.

In coloana 21 completați cu valoarea eligibilă calculată din valoarea înregistrată în
contabilitate a activului fără TVA numai dacă valuta a fost alta decât RON

In coloana 22 se calculează automat astfel: c22 = c18 * c21 numai daca coloana 19 a
fost completată altfel completați cu valoarea eligibilă în lei calculată din valoarea
înregistrată în contabilitate a activului.

In coloana 23 se completează automat.
(Se calculează astfel: c23 = intensitatea conform Acordului de finanțare * c22e
calculează automat dacă este completată valoarea intensității)
Se folosește regula rotunjirii în minus la unitate.

Formularul D335-808 - Documente atașate ulterior depunerii
cererii de acord pentru finanțarea
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Prin completarea acestui formular se vor putea depune următoarele documente pentru
ambele scheme de ajutor de stat instituite prin HG nr. 332/2014 si HG nr.807/2014:

- toate documentele care trebuie atașate in completarea cererilor de acord pentru
finanțarea

- toate documentele justificative care însoțesc o cerere de plata
- toate documentele pe care întreprinderea le va transmite după depunerea Cererii

de acord pentru finanțarea in orice etapa:
o răspunsuri la solicitări de completare a documentației depuse,
o completarea cereri de acord, documentele justificative pentru cererea de

plata, monitorizare,
- orice document pe care operatorul economic trebuie sa îl transmită la Ministerul

Finanțelor Publice în legătură cu HG nr. 332/2014 sau HG nr.807/2014 se
semnează de către acesta se arhivează într-o arhiva de zip etc si se atașează
acestui formular.

După completarea formularului acestuia i se pot atașa arhive de max. 50 MB.

Daca documentele pe care trebuie sa însoțească o cerere depășesc
dimensiunea maxima de 50MB se vor face mai multe arhive care de asemenea
nu trebuie sa depășească 50MB fiecare.

Arhivele se atașează pe rând câte una la un formular D335-808-808 completat cu
datele necesare si se trimit pe rând.

La Subscrisa se scrie numele complet al operatorului economic, iar acest nume se va
completa automat în secțiunea "Date de identificare ale întreprinderii solicitante"
câmpul “Denumire”.

Câmpul „domnul/doamna” se completează astfel:
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În situația în care formularul se completează de către împuternicit, desemnat potrivit
legii, se înscriu codul numeric personal persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite
(OPȚIONAL), iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se "Împuternicit” sau
„reprezentant legal" după caz.

Capitolul I Date de identificare ale întreprinderii solicitante

Câmpul “Denumire” se preia automat din „Subscrisa”.

ATENŢIE! Dacă la „Subscrisa” a fost introdusă greșit denumirea după corectarea
acesteia trebuie să apăsați butonul “VALIDARE” pentru a fi corectat si câmpul
“denumire”

Completați:

- cui întreprindere,
- telefon,
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- e-mail

Capitolul II Date de identificare a cererii inițiale

Câmpul “Nr .de înregistrare Cerere de acord pentru finanțare (A, B)/ Cerere de plata
(C” îl completați cu numărul recipisei corespunzătoare(doar cifrele) cererii de acord
pentru finanțare pentru A sau B, și cu numărul numărul recipisei corespunzătoare
cererii de plata in cazul C

Se bifează schema de ajutor de stat HG nr.807/2014 pentru care se dorește
transmiterea arhivelor.

Bifați una din căsuțele următoare în funcție de ce doriți să trimiteți.
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