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referitor la notificarea privind schema de ajutor de stat destinata
facilitarii accesului la finantare in actuala perioada de criza economica si
financiara, constand in garantii de stat acordate IMM-urilor si
intreprinderilor mari

Analizand:
Proiectul de Norma privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
destinata facilitarii accesului la finantare În actuala perioada de criza
economica si financiara, constând in garantii de stat acordate IMM si
Întreprinderilor mari elaborat de EximBank
si
Formularul standard de notificare pentru schema de ajutor de stat
continuta de proiectul de Norma privind instituirea unei scheme de ajutor de

stat destinata faci/itarii accesului la finantare În actuala perioada de criza
economica si financiara, constând in garantii de stat acordate IMM si
Întreprinderilor mari, inaintate in vederea avizarii de catre Banca de ExportImport a Romaniei EximBank SA (EximBank) prin adresa nr. 569/14.04.2009,
inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. RG 1880/15.04.2009, si constatand
ca:

1. Prin proiectul de Norma se instituie o schema de ajutor de stat prin
care EximBank garanteaza, În numele si În contul statului, maxim 90%
din valoarea creditelor bancare acordate întreprinderilor pentru investitii
si/sau pentru activitatea curenta. Schema de ajutor de stat este
Comunicarii Comisiei
elaborata
in conformitate
cu prevederile

Europene referitoare la Cadrul comunitar temporar pentru masurile de
ajutor de stat de sprijinire a accesului la finantare În contextul actualei
crize financiare si economice (versiune consolidata)1.
2. Prin implementarea schemei se are in vedere deblocarea accesului la
creditare
a agentilor
economici
si asigurarea
continuitatii
in
desfasurarea activitatii acestora.
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3. Ajutorul de stat care se acorda in baza schemei consta in garantii ce
pot acoperi maxim 90% din valoarea unui credit nou pentru investitii
si/sau capital de lucru, acordat de o banca comerciala. Solicitantii pot
beneficia de o reducere a primei de garantare pentru o perioada de
maxim 2 ani de la data acordarii garantiei de 25% in cazul IMM si de
15% in cazul intreprinderilor mari.
4. Valoarea maxima a creditului pentru care se acorda garantia nu va
depasi totalul cheltuielilor agentului economic cu salariile (inclusiv
cheltuielile cu asigurarile sociale si costul cu personalul care lucreaza
in locatiile societatii, dar care este oficial pe statul de plata al unor
subcontractanti) pentru anul 2008. În cazul agentilor economici Înfiintati
la sau dupa 01.01.2008, valoarea maxima a creditului nu trebuie sa
depaseasca valoarea estimata a cheltuielilor anuale cu salariile
insumate pentru primii doi ani de activitate.
5. Beneficiarii sunt persoane juridice romane care nu erau În dificultate
financiara la data 01.07.2008, dar care se afla În dificultate financiara la
momentul solicitarii garantiei, ca urmare a actualei conjuncturi
economico-financiare mondiale. Acestia pot activa in toate sectoarele
de activitate, cu exceptia productiei de armament, jocurilor de noroc,
productiei de alcool si tutun, tranzactiilor imobiliare si achizitiei de
mijloace de transport persoane cu o capacitate de pâna la 8 persoane.
Numarul estimat de beneficiari in cadrul schemei este de 180.
6. Durata schemei de ajutor de stat este de 2 ani, respectiv 2009-2010.
Fondul pentru garantiile acordate conform schemei are un cuantum
total de 450 milioane lei in cei doi ani. Bugetul total al schemei pe
perioada de implementare este de 20,34 milioane lei, din care 11,30
milioane lei sunt alocati pentru anul 2009. Schema de ajutor de stat
este finantata din fonduri de la bugetul de stat, administrate de
EximBank.
7. Notificarea este completata in conformitate cu formularele standard
cuprinse in Anexa I la Regulamentul CE nr. 794/2004 privind
implementarea Regulamentului Consiliului nr. 659/1999 referitor la
regulile detaliate pentru aplicarea art. 93 al Tratatului CE, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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In temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republica te si al art. 8 alin. (1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale
in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 137/2007,
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Pentru schema de ajutor de stat notificata continuta de Proiectul de Norma
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinata facilitarii accesului la
finantare În actuala perioada de criza economica si financiara, constând in
garantii de stat acordate IMM si Întreprinderilor mari.
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