
ANEXA  

Model Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate" 

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului,  în limba română, prin tehnoredactare. 

 

Subsemnatul(a),.........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................, eliberat(ă) de .................. la data de ................, funcţia 
..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .......denumirea completă..........Cod unic de inregistrare . ............Nr. de înmatriculare ORC  
declar pe propria răspundere că toate informaţiile consemnate în prezenta sunt corecte şi complete, iar Întreprinderea  ………………........pe care o reprezint NU 
este ”întreprindere în dificultate” în intelesul algoritmului de verificare aferent prezentei, conform cu prevederile din „Orientările privind ajutoarele de stat pentru 
salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate C249/31.07.2014” și cu  Regulamentul  (UE) 702 /2014. 
 

(Bifati corespunzator situatiei în care se încadrează 
întreprinderea. Se bifeaza cu „nu este cazul” atunci 
când nu vă încadrați în tipul de societate căreia i se 
aplică prezentul algoritm de calculul). 
 
DEFINIŢIE „întreprindere în dificultate”: 
 
Conform Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al 
Comisiei   de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele 
rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în 
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat o 
întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere 
care se află în cel puțin una din situațiile următoare: 

 
a) a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta 

decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei 

ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul 

său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor 

acumulate. Această situație survine atunci când 

scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din 

toate celelalte elemente considerate în general ca 

Metodologia de verificare   „întreprindere1 în dificultate” 
Metodologia de verificare  - „întreprindere în dificultate” are in vedere , 
Documentul – Situaţiile financiare anuale complete, încheiate pentru anul N, precedent depunerii Cererii de Finanţare 
(conform cu Normele de închidere a exercițiului financiar), aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială 
unde întreprinderea are domiciliul fiscal. 
 

Calculul la pct. a) se aplică întreprinderilor de tipul Societate pe acțiuni (SA), Societate cu răspundere limitată (SRL) și 

Societate în comandită pe acțiuni (SCA). Algoritmul nu se aplică IMM-urilor2 care sunt înregistrate la Registrul 

Comertului de mai putin de 3 ani3 și nici celor care nu întocmesc bilanț contabil. 

Pierderi de capital (rezultatul negativ obtinut  in urma deducerii pierderilor) = ( Prime de capital + Rezerve din reevaluare 
+ Rezerve )+ (Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului financiar )  
 
Rezultatul acumulat = (+/ –) Rezultatul reportat (Profit* sau Pierdere** reportată) + (+/-) Rezultatul exercițiului financiar 
(Profit* sau Pierdere** exercițiu financiar) 
Întreprinderea care nu înregistrează pierderi acumulate, nu este în dificultate, respectiv când, Pierderea de capital 
(rezultatul obținut  în urma deducerii pierderilor) > 0.  
Întreprinderea NU este în dificultate dacă : 
Pierderile de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută ≤    50% x Capital social 
subscris și vărsat .  
 
Întreprinderea este în dificultate dacă : 
Pierderile de capital (rezultatul negativ obținut  în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută  >  50% x Capital social 
subscris și vărsat . 

                                                           
1  Beneficiarii eligibili care se încadrează la paragraful 2.1 punctul a. din Ghidul solicitantului pot fi  IMM / Întreprinderi altele decât IMM vor completa corespunzator acest formular. 
2 Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile 

prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea 
și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor și comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat și în alte domenii interzic 
întreprinderilor aflate în dificultate să primească ajutor. 
3 De mai putin de 3 ani, de la data înregistrării în  Registrul Comerțului  la data depunerii cererii de finanțare. 

 



făcând parte din fondurile proprii ale societății) 

conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește 

jumătate din capitalul social subscris. În sensul 

prezentei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" 

se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale 

menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 26 Iunie 

2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile 

financiare consolidate și rapoartele conexe ale 

anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a 

Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 

83/349/CEE ale Consiliului iar "capital social" include, 

acolo unde este cazul, orice primă de emisiune. 

b)  

c) Întreprinderea este în situația a) ? 

 Da    Nu             Nu este cazul 
 

 

Completați datele din exemplu cu datele din SITUAȚIILE FINANCIARE aferente întreprinderii pe care o reprezentați și 
concluzionați cu DA/ NU în ultimul  rând  al tabelului  și bifați corespunzător la situația a) :  

* Din Profitul reportat și din Profitul exercițiului curent se ia în calcul numai partea care conform Hotărârii asociatului 
unic/AGA a fost repartizată pentru acoperirea pierderii  și/sau majorarea rezervelor**Pierderile se iau în calcul cu 
semnul minus. 

  Exemplu  Datele întreprinderii 

1 

*Profitul reportat repartizat pentru acoperirea pierderii  si/sau 

majorarea rezervelor, conform Hotararii asociatului unic/AGA  0 

 

2 **Pierderea reportată (SD ct. 117)  300  

3 

*Profitul exerciţiului financiar repartizat pentru acoperirea 

pierderii  si/sau majorarea rezervelor, conform Hotararii 

asociatului unic/AGA 

0 

 

4 **Pierderea exerciţiului financiar (SD ct. 121)  100  

5 

Rezultatul acumulat (pierdere acumulata) -300 -100=- 400  

Rezultatul acumulat pozitiv   

  Dacă Rezultatul acumulat < 0 (există Pierdere acumulată), atunci se calculează: 

6 Capital social subscris şi vărsat ct. 1012  1000  

7 Prime de capital ct. 104  0  

8 Rezerve din reevaluare ct. 105  0  

9  Rezerve ct. 106  300 
 

10 Total Prime şi Rezerve ( rd.10=rd.7+rd.8+rd.9) 300  

11 

Pierderi de capital (rezultatul obtinut  in urma deducerii 

pierderilor)  =   Total  Prime şi Rezerve + Pierderea acumulată  

300 - 400 = 

 -  100 

 

12 50% capital social subscris şi vărsat (rd.12=50%*rd.6) 500  

Pierderile de capital (rezultatul negativ în  valoare absolută) DEPĂȘESC 

jumătate din Capitalul Social Subscris ? 

100 < 500 
 

Da  Nu Da Nu 
 

d) b) În cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre 

asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele 

societății (alta decât un IMM care există de mai puțin 

trei ani), atunci când mai mult de jumătate din 

capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea 

Calculul la pct b) se aplică societăților de tipul SNC, SCS; Algoritmul nu se aplica IMM-urilor4 care sunt înregistrate la 
Registrul Comerțului de mai puțin de 3 ani și nici celor care nu întocmesc bilanț contabil. 

Intreprinderea Nu este în dificultate  dacă condiția de mai jos este îndeplinită: 
Capitalurilor Proprii Totale N > 50% * Capitalurilor Proprii Totale N-1    
 

                                                           
4 Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile 

prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea 
și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor și comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat și în alte domenii interzic 
întreprinderilor aflate în dificultate să primească ajutor. 



societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. 

În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială 

în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 

nelimitată pentru creanțele societății” se referă în 

special la acele tipuri de societăți menționate în anexa 

II la Directiva 2013/34/UE. 

e) Întreprinderea este în situația b) ? 

 Da    Nu         Nu este cazul 

Intreprinderea este în dificultate dacă condiția de mai jos este îndeplinită: 
Capitalurilor Proprii Totale N   < 50% * Capitalurilor Proprii Totale N-1    

 

Datele  întreprinderii  

1 CPTN  (Capitaluri proprii totale N  )   

2 CPTN-1 Capitaluri proprii totale N-1 )  

3 CPTN     >  50% * CPTN-1 DA                                    NU       
 

f) c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei 

proceduri colective de insolvență sau îndeplinește 

criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o 

procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la 

cererea creditorilor săi. 

g) Întreprinderea este în situația c) ? 

Da    Nu                            

Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului pentru a se 

identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului Justiției 

– Oficiul Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal 

 

 

 

h) d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru 

salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a 

încetat garanția sau a primit ajutoare pentru 

restructurare și face încă obiectul unui plan de 

restructurare.  

i) Întreprinderea este în situația d) ? 

Da   Nu       Nu este cazul             

Se consultă pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale decizii de 

autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –

restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care acestea devin 

operabile ). 

j) e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, 

atunci când, în ultimii doi ani: 

 
e1) raportul datorii totale /capitaluri proprii al 
întreprinderii este mai mare de 7,5; 

 și 

 
e2) capacitatea de acoperire a dobânzilor 
calculată pe baza EBITDA se situează sub 
valoarea 1,0. 

 

Întreprinderea este în situația e ) ? 

 
 Da   Nu           Nu este cazul 

 
 

 

 
 

Calculul la pct e) se aplică unei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare). Întreprinderile mari sunt acele 
întreprinderi altele decât cele descrise în Anexa I din Reg (UE) 702/2014. 
Întreprinderea Nu este în dificultate dacă unul din indicatorii de mai jos, este îndeplinit în oricare din ultimele două 
exerciții financiare. 
 0 ≤ Datorii totale/ Capitaluri proprii totale < 7,5    sau 

EBITDA/cheltuieli cu dobanzile  > 1 

Intreprinderea este in dificultate dacă în  fiecare din ultimele două exerciții financiare condițiile 0 > e1N > 7,5  și e2N<1   
și 0 > e1N-1 > 7,5 și e2N-1 < 1  sunt cumulativ îndeplinite în ultimii doi ani . 
 
e1 =Datorii totale/Capitaluri proprii totale 
e2= EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile 

Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă 
de peste un an,  

EBITDA = (+)Profit net / (-)Pierdere neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu 
amortizarea 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
http://www.renascc.eu/


 
Mentionati explicit valorile care sunt folosite în calculul de la pct e), bifați corespunzator pentru condițiile e1) și e2) 

  N N-1 

1 Datorii care trebuie plătite pe o perioada de până la un an     

2 Datorii care trebuie plătite pe o perioada mai mare de un an     

3 Datorii totale (rd.3=rd.1+rd.2)   

4 Capitaluri proprii totale     

e1 

Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv  anului N-1  

Datorii totale/Capitaluri proprii totale (e1N,  respectiv  e1N-1)   

0≤Datorii totale/ Capitaluri proprii totale <7,5  
  da     nu   da    nu 

5 Profit net N/Pierderea neta     

6 Cheltuieli cu impozitul pe profit    

7 Cheltuieli cu dobânzile    

8 Cheltuieli cu amortizarea    

9 

EBITDA = (+)Profit net /(-)Pierderea neta   + Cheltuieli cu impozitul pe profit  + 

Cheltuieli cu dobânzile  + Cheltuieli cu amortizarea    

e2 

Raportul rd.9/rd.7 aferent anului N, respectiv anului N-1  

EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile(  e2N ,respectiv e2 N-1)   

EBITDA/cheltuieli cu dobanzile  ≥ 1 
  da    nu   da  nu 

Dacă valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N și/sau valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N-1 

este zero pentru calculul indicatorului EBITDA/cheltuieli cu dobânzile  se ia în considerare cifra 0,1. 

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea. 
 
Semnătura ........................ (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) și ștampila................................... Data semnării. 


