
 
Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 111 din 25 ianuarie 2007 

privind obligaţia depunerii Declaraţiei privind ajutoarele de stat primite în perioada ianuarie 
2003—decembrie 2006 de către beneficiarii de ajutor de stat din zone defavorizate 

publicat în Monitorul Oficial nr.  67/29.01.2007 
 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, 

având în vedere îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, 
Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica 
Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, 
Republica Ungară, Republica Malta, Regatul fiărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
(state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la 
Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, de a transmite 
Comisiei Europene, la două luni de la data aderării, informaţii privind ajutoarele de stat acordate operatorilor economici care 
operează în zonele defavorizate, 

 
ministrul finanţelor publice  emite următorul ordin: 

 
Art. 1. — Operatorii economici care îşi desfăşoară 

activitatea în zonele defavorizate şi care beneficiază de ajutor 
de stat sub forma scutirii de la plata impozitului pe profit, în 
temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind  Codul  
fiscal,  cu  modificările  şi  completările ulterioare,  au  obligaţia  
depunerii  până  la  data  de 
1  februarie 2007 a situaţiei prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Situaţia prevăzută la art. 1 se depune la direcţiile 
generale ale finanţelor publice judeţene sau la 

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după 
caz, şi se centralizează de compartimentele teritoriale 
specializate pe activităţi de ajutor de stat, practici neloiale 
şi preţuri reglementate. 

Art. 3. — Situaţiile centralizate pentru fiecare judeţ se 
transmit Direcţiei generale de ajutor de stat, practici neloiale 
şi preţuri reglementate, până la data de 6 februarie 2007. Art. 

4. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 
 
 

Ministrul finanţelor publice, 
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu 
 
 
 

 
 
 

Denumirea operatorului economic ......................... 
Zona defavorizată ................................................... 
Localitatea ............................................................... 
Str. ....................................................... nr. ............ 
C.U.I./C.F. ............................................................... 
Codul CAEN ........................................................... 
Categoria de întreprindere 
(IMM sau întreprindere mare) .............................. 

 
D E C L A R A Ţ I E  

privind ajutoarele de stat primite în perioada ianuarie 2003—decembrie 2006 

 
 
ANEXA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Scutirea de la plata 
impozitului pe profit 

2006*) 
 

 
 
 
Valoarea fondurilor 

de preaderare (PHARE) 
primite în perioada 

2003—2006 

 
 
 
Cheltuielile pentru locurile 

de muncă aferente investiţiilor, 
create până la data 

de 15 septembrie 2004**) 

 
 
 
Cheltuielile aferente investiţiilor 

realizate până la data 
de 15 septembrie 2004 

şi menţinute până la sfârşitul 
anului 2006 

 
 
 
Numărul locurilor de muncă 

nou-create ca urmare 
a acordării ajutorului 

de stat***) 

 
 
 

*) Valoarea estimată. 
**) Se vor lua în calcul salariul brut şi contribuţiile plătite de angajator la fondurile asigurărilor sociale de stat, de sănătate şi de şomaj. 

***) Se vor lua în considerare locurile de muncă nou-create ca urmare a investiţiilor realizate până la data de 15 septembrie 2004 şi menţinute până la 
sfârşitul anului 2006. 

 
 

Numele ........................................                Prenumele ......................................     Data ....................................... 
Funcţia ......................................... 

 
Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi, în conformitate cu 

informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă. 


