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17 iulie 2013 

A fost publicată Hotărârea nr. 453/10.07.2013 („HG 453/2013”) pentru 
modificarea şi completarea anexei la Hotărârea de Guvern nr. 274/2013, 
privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de 
întreprinderile mici şi mijlocii („HG 274/2013”). Printre principalele 
modificări aduse de HG 453/2013 se numără: 
 

1. Definiţia „construcţiei” nu mai este limitativă, ci înglobează şi alte 
destinaţii, constând în prestarea oricăror altor servicii decât cele 
enumerate în HG 274/2013. 

2. Este lărgită sfera documentelor care atestă dreptul pe care îl are 
întreprinderea solicitantă asupra terenului /clădirii pe/în care urmează a 
se realiza investiţia. Astfel, potrivit HG 453/2013, dovada unui drept 
asupra terenului/clădirii în care urmează a se realiza investiţia poate 
consta în orice alt document încheiat la notariat în formă 
autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de 
locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, 
în condiţiile legii, dreptul de folosinţă). 

3. Se abrogă textul de lege (art. 3, alin. 4, lit. h din HG 274/2013) care 
instituie obligaţia inserării în cuprinsul studiului tehnico-economic 
(solicitat în vederea obţinerii acordului pentru finanţare) a situaţiei 
indicatorilor pe baza cărora se evaluează eficienţa economică a 
întreprinderii în următorii trei ani de la finalizarea investiţiei. 

4. Sunt extinse tipurile de cheltuieli eligibile pentru care se poate solicita 
finanţarea, fiind considerate eligibile, printre altele, şi cheltuielile cu 
realizarea de construcţii noi şi cu achiziţia de construcţii (fără a 
limita sfera cheltuielilor eligibile la anumite tipuri de construcţii noi sau 
existente – e.g. industriale, pentru învăţământ, ştiinţă etc.) 

 

 

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 424/12.07.2013] 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, Dan 
Dascălu, Anda Rojanschi sau Manuela Guia. 


