Anexă la HCL nr. 484/2021
PROCEDURA
de acordare a ajutorului de stat pentru pentru acoperirea pierderilor provocate
cluburilor sportive din Muncicipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în contextul
actualei epidemii de COVID-19
Art. 1. - DISPOZIŢII GENERALE
Prezenta procedură instituie un ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor
provocate cluburilor sportive din Muncicipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în
contextul actualei epidemii de COVID-19.
Art. 2. - OBIECTIVUL SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
Obiectivul general al prezentei măsuri de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea
financiară a cluburilor sportive din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, care au
suferit pierderi în contextul actualei epidemii de COVID-19.
Art. 3. - PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI EUROPENE
Prezentul ajutor de stat a fost notificat către Comisia Europeană, în conformitate cu
prevederile ”Comunicării Comisiei - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de
sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19”, cu modificările și
completările ulterioare și a fost autorizat prin Decizia CE nr. 83326/22.12.2021.
Art. 4. - BAZA LEGALĂ
Baza legală a acordării ajutorului de stat este constituită din:
a) ”Comunicarea Comisiei - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de
sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19” (Cadrul temporar), cu
modificările și completările ulterioare;
b) O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 5. - DEFINIŢII
În sensul prezentei Proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarea
semnificație:
Ajutor de stat orice măsură care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1)
din TFUE;
Întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una
din situaţiile următoare, conform Regulamentului CE 651/2014:
(a)
În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM
care există de cel mult trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanţare de
risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru
investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un
intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social
subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în
general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ
care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate
cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa 1 la
Directiva 2013/34/UE (43), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital
suplimentar.
(b)
În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au
răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel mult
trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7
ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de
risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci
când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii
a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate

comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele
societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva
2013/34/UE.
(c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă
sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de
insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă
împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă
obiectul unui plan de restructurare.
(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub
valoarea 1,0;
Întreprindere - orice entitate care desfășoară activitate economică (ce constă în
furnizarea de bunuri sau servicii pe o piață), indiferent de forma de organizare (inclusiv
societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători
titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit
dispozițiilor legale în vigoare, structuri sportive etc.) sau de modul de finanțare a acesteia
(indiferent dacă aceasta obține sau nu profit din activitatea economică);
Club sportiv – entitate definită conform Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi
sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este
conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de
data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective;
Intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din
costurile eligibile;
Furnizorul ajutorului de stat - Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Art. 6. - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANȚI
Se va acorda prezentul ajutor de stat în următoarele condiţii care trebuie îndeplinite de
beneficiar:
a) este club sportiv care se încadrează în definiția ”întreprinderii” de la art. 5 și are
sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna din cel puțin 01.01.2018.
b) nu a fost “întreprindere în dificultate” la 31.12.2019, conform definiției de la
art. 5, coroborat cu prevederile Reg. 651/2014 și pct. 22 din Comunicarea CE Cadrul
Temporar C(2021) 564, din 28 ianuarie 2021;
c) nu este în stare de insolvenţă, nu au afaceri administrate de un judecător sindic,
nu are nici o restricţie asupra unor activităţi comerciale;
d) nu are impozite şi taxe locale restante;
e) 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, a Consiliului Concurenței 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;
f) face dovada că a suferit pierderi ca urmare a restricțiilor legale impuse pentru
prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19.
Art. 7. - CHELTUIELI ELIGIBILE
Această schemă are ca obiectiv să diminueze efectele negative aduse de pandemia
COVID-19 prin acordarea de granturi directe întreprinderilor de tipul structurilor sportive.
Se vor avea în vedere acoperirea pierderilor financiare ale beneficiarului,
datorate restricțiilor legale impuse pentru prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19
precum și pentru plata unor datorii curente sau restante.

Art. 8. - MODALITATEA ACORDĂRII AJUTORULUI DE STAT
(1) Orice solicitant care dorește să beneficieze de sprijin financiar prin intermediul
prezentei scheme de ajutor de stat, va depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul,
Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în intervalul
17 ianuaire 2022 - 30 iunie 2022 o cerere de acordare a ajutorului (anexa la procedură),
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, a Consiliului Concurenței 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) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al entităţii solicitante,
în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de finanţare;
e) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să
semneze cererea;
f) 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;
g) fundamentarea sumei solicitate, cu referire la pierderile suferite și la alte
cheltuieli considerate eligibile conform prezentei scheme.
(2) Modelul cererii și a documentelor ce însoțesc cererea, sunt atașate la prezenta
procedură.
(3) Ajutorul de stat obținut prin prezenta schemă poate fi cumulat cu ajutoarele care
se încadrează în domeniul de aplicare al regulamentelor de minimis sau cu ajutoarele care
se încadrează în domeniul de aplicare al regulamentelor de exceptare pe categorii, cu
condiția respectării dispozițiilor și normelor privind cumularea prevăzute în regulamentele
respective.
(4) Solicitările vor fi analizate și aprobate sau respinse, după caz, de o comisie
formată din 5 membri, numită prin dispoziția primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
Comisia este legal întrunită în prezența majorității membrilor și ia decizii cu majoritatea
membrilor prezenți. Membrii comisiei pot fi angajați ai primăriei sau persoane din afara
primăriei care acceptă să facă parte din această comisie. Din comisie trebuie să fac parte și
persoane cu pregătire profesională corespunzătoare domeniului în care se acordă ajutorul și
să fie imparțiali.
(5) În cazul în care se constată lipsuri sau inadvertențe în documentația depusă,
acestea vor fi semnalate solicitantului prin email (trimis la adresa de email indicată prin
cerere). Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare solicitantul nu depune
completările necesare la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din
cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, atunci dosarul său va fi respins.
(6) Decizia de aprobare/respingere a comisiei va fi comunicată solicitantului prin
intermediul adresei de e-mail comunicate prin cererea de finanțare.
(7) Contestația cu privire la decizia comisiei poate fi depusă în termen de 5 zile
lucrătoare de la comunicare și va fi analizată de o comisie de contestații, formată din 3
membri, numită prin dispoziția primarului municipiului Sfântu Gheorghe. Comisia este
legal întrunită în prezența majorității membrilor și ia decizii cu majoritatea membrilor
prezenți. Membrii comisiei pot fi angajați ai primăriei sau persoane din afara primăriei care

acceptă să facă parte din această comisie. Toți membrii comisiei trebuie să aibă pregătirea
profesională necesară și să fie imparțiali. Decizia comisiei de contestații este finală.
(8) Plata granturilor aprobate se va efectua până în data de 31.12.2022.
(9) Criteriul de selecție pentru cererile depuse ordinea depunerii cererilor.
(10) Cererile care nu se încadrează în bugetul alocat pentru program, vor fi trecute
pe o listă de așteptare și vor putea fi finanțate pe măsură ce devin disponibile sume din
bugetul alocat programului, ca urmare a suplimentării bugetului sau a respingerii la plată a
unor cereri.
Art. 9. - DURATA AJUTORULUI DE STAT
Ajutorul de stat se acordă în anul 2022.
Art. 10. - VALOAREA AJUTORULUI DE STAT
(1) Bugetul total alocat ajutorului de stat este de 4.000.000 de RON (echivalent cu
812.694,28 euro la cursul de schimb din 23.07.2021).
(2) Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin
prezenta schemă este de 3.000.000 de RON (echivalent cu 609,520.71 euro la cursul de
schimb din 23.07.2021).
(3) Numărul estimat al beneficiarilor este de 5 cluburi sportive.
Art. 11. - TRANSPARENŢĂ ŞI MONITORIZARE
(1) Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de furnizor al
ajutorului de stat, va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul maxim al
ajutorului şi caracterul de ajutor de stat al acestuia, făcând trimitere la prevederile art. 3.1
al ”Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul
actuale epidemii de COVID-19” (conform Comunicării CE nr. C(2021) 564, din 28
ianuarie 2021);
(2) Furnizorul ajutorului de stat are obligația informării Consiliului Concurenței cu
privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, precum și a oricărei modificări aduse
măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a
avut loc.
(3) Furnizorul ajutorului de stat are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor
despre ajutoarele acordate pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost
acordată ultima alocare specifică. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare
pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt,
dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile,
valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de
calcul al ajutoarelor acordate.
(4) Beneficiarul ajutorului de stat are obligația păstrării unei evidențe a
informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la
care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidență trebuie să conțină
informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul
de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile,
valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de
calcul al ajutoarelor acordate.
(5) Beneficiarul are obligația de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul
Concurenței, la orice solicitare de informații privind ajutoarele de stat sau de minimis
primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenței nu poate fi mai mic de 5 zile
lucrătoare.
Art. 12. - RAPORTAREA AJUTORULUI DE STAT
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 al Municipiului Sfântu Gheorghe are obligaţia de a supraveghea
permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun,

având inclusiv obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite
pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data acordării acestora. Evidenţa trebuie să
conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse
prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile
eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata,
metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
Beneficiarul ajutorului de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a
informaţiilor despre ajutorul primit pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data
acordării acestuia. Evidenţa trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra
respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de
identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi
modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutorului
acordat.
Beneficiarul ajutorului de stat 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.
Furnizorul ajutorului de stat individual are obligația, conform prevederilor art. 29
din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul
Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al
ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la
prezenta procedură de ajutor de stat într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data
intrării în vigoare a acesteia.
Actul de acordare a ajutorului, plățile, obligațiile de recuperare a ajutorului și
rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei proceduri, se vor încărca în
RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a
publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data
instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor
obligații.
Art. 13. – RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
(1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către Consiliul Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de
la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea
stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de
aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a
normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.
Art. 14. - DISPOZIŢII FINALE
Prezentul ajutor a fost aprobat prin HCL nr. 485/2021 şi va intra în vigoare la data
aducerii acesteia la cunoştinţa publică în condiţiile art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Textul prezentei proceduri va fi publicat integral pe site-ul Primăriei municipiului
Sfântu Gheorghe.

