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Nr. ieșire: 87/11.07.2019 

Către: Ministerul Finanțelor Publice 

În atenția: domnului ministru Eugen Orlando Teodorovici 

Referitor la: Modificările legislative ale schemelor de ajutor de stat 

 

Stimate Domnule Ministru, 

  

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) reiterăm interesul nostru de îmbunătățire a 

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. 

  

Contextul actual poziţionează România ca o destinaţie atractivă pentru investiţii, atât autohtone, 

cât și străine, mai ales prin prisma normelor comunitare care permit acordarea de ajutoare de stat 

la un nivel mai înalt comparativ cu celelalte ţări din regiune, dar şi prin poziţionarea politică, 

costul şi calitatea forţei de muncă. În prezent, există numeroşi investitori strategici care 

analizează avantajele competitive pe care România le poate oferi în raport cu celelalte state 

pentru alegerea locaţiei de implementare a proiectelor de investiţii. În ultimii 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 noi de muncă şi la 

creşterea contribuţiilor plătite de investitori către bugetele locale şi bugetul general consolidat. 

Din acest motiv dorim să salutăm efortul susținut depus de autorități în această direcție, în 

special prin flexibilizarea mecanismului de acordare a ajutoarelor de stat. 

  

Având în vedere modificările legislative propuse prin cele două proiecte lansate recent spre 

consultare publică, respectiv a HG 807/2014 și a HG 332/2014,  vă transmitem atașat o serie de 

comentarii și propuneri care sperăm să contribuie la  îmbunătățirea cadrului actual și să faciliteze 

implementarea mai facilă a acestor instrumente de finanțare, atât din perspectiva autorităților 

române, cât și a investitorilor. În anexă se regăsesc o serie de puncte detaliate cu privire la 

schema de ajutor de stat reglementată prin HG 807/2014. În ceea ce privește HG 332/2014, 

considerăm oportună o modificare semnificativă a obiectivelor acestei scheme către puncte cheie 

de actualitate pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei românești. Contextul economic actual, 

situația forței de muncă, dar și nivelul ratei șomajului la nivel național, indică faptul că generarea 

propriu-zisă de noi locuri de muncă nu ar mai trebui să fie un obiectiv în sine. Considerăm că 

transferul de expertiză și know-how, absolut necesare în acest moment al evoluției economiei 

românești către activități cu valoare adăugată mare ar fi mai degrabă criterii ce ar trebui susținute 
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prin această schemă de ajutor de stat. În acest sens, 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 discuție. 

  

În încheiere dorim să vă asigurăm de întreg sprijinul AMCOR și a membrilor noștri în procesul 

permanent de optimizare a mecanismului de acordare a ajutoarelor de stat în România. Avem 

convingerea că un proces de consultare sistemică cu autoritățile române, similar cu cel inițiat 

prin consultarea publică asupra celor două proiecte de lege, sporesc predictibilitatea și 

stabilitatea, îmbunătățesc climatul economic și  sporesc competitivitatea economică în România. 

  

  

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

Verificat de către Comisia Profesională de Ajutoare de Stat (CPAS) a AMCOR. 

Sebastian Popescu 

Coordonator CPAS AMCOR 

 

 


