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Către:

Ministerul Finanțelor Publice

În atenția:

publicinfo@mfinante.gov.ro

Subiect:

Propuneri consultare publică HG 807/2014, 332/2014 și ghid

Stimate domn/Stimată doamnă,

În calitate de Asociație Profesională care reprezintă interesele companiilor de consultanță în
management și de membru în cadrul FEACO (Federația Europeană a Asociațiilor de
Consultanță), ICMCI (Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță în Management) și
UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din România) vă transmitem anexat acestei adrese
propunerile noastre ca urmare a consultării realizate de către Ministerul Finanțelor Publice
pentru:
1) Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - publicat pe data de 17 iulie 2020
2) Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru
instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact
major în economie - publicat pe data de 17 iulie 2020.
Menționăm că aceste propuneri au fost formulate ca urmare a unei consultări interne a membrilor
Comisiei Profesionale de Ajutoare de Stat din cadrul Asociației Consultanților în Management
din România (AMCOR), ținându-se cont de contextul epidemiologic și economic în care ne
aflăm.
Dat fiind contextul actual al crizei sanitare cu care ne confruntăm și care a afectat mai multe
domenii de activitate nu numai în România, ci la nivel internațional, considerăm că este extrem
de oportun pentru mediul de afaceri din România demersul Ministerului Finanțelor Publice de
consultare publică pentru modificarea schemelor de ajutor de stat astfel încât acestea să răspundă
cât mai bine nevoilor pieței.
În ultimii 10 ani ajutorul de stat administrat prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice s-a
dovedit a fi un instrument eficient de stimulare a realizării de investiţii în multe regiuni ale
României, implementarea investiţiilor finanţate prin ajutor de stat conducând la crearea de locuri
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noi de muncă şi la creşterea contribuţiilor plătite de investitori către bugetele locale şi bugetul
general consolidat.
Reiterăm interesul AMCOR pentru îmbunătățirea performanței economice a României și de
asigurarea unui interes cât mai crescut din partea investitorilor pentru a promova noi proiecte de
investiții sustenabile în România pe termen mediu și lung.
Vă asigurăm de întreg sprijinul AMCOR și al membrilor noștri în procesul permanent de
optimizare a condițiilor de realizare a unor noi investiții în România. Avem convingerea că un
proces de consultare sistemică cu autoritățile române va spori predictibilitatea și stabilitatea, va
îmbunătăți climatul economic și va spori competitivitatea economică în România. Totodată,
expertiza concentrată la nivelul grupurilor noastre de lucru specializate vă poate fi pusă la
dispoziție nemijlocit în orice demers de revizuire a cadrului legal în materia ajutorului de stat sau
a altor domenii conexe.
Cu deosebită considerație,
Petre Luigi Luican
Președinte AMCOR

Acest document a fost elaborat și verificat sub coordonarea Comisiei Profesionale de Ajutoare de
Stat (CPAS) din cadrul AMCOR
Sebastian Popescu
Coordonator CPAS AMCOR
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