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crt.

1

Descriere

Intensitatea
ajutorului de stat

Document /
Articol/Pagina

Proiect HG Art.
10. Alineat (11)

Forma actuală

Intensitatea brută a
ajutorului de stat pentru
fiecare judeţ, raportată la
cheltuielile eligibile, este
stabilită în funcţie de
nivelul PIB/locuitor, pe
baza informaţiilor
comunicate de Institutul
Naţional de Statistică,
conform instrucţiunilor din
Ghidul solicitantului.

Forma propusă

[Clarificare paragraf]

Motivare
Având în vedere că în forma prezentă
a proiectului pentru modificarea HG
807/2014 nu sunt menționate concret
noile intensități și pornind de la
premisa că acestea vor fi similare cu
cele menționate în proiectul pentru
modificarea HG 332/2014,
considerăm că această diminuare
abruptă ar putea crea un dezavantaj
competitiv major pentru Romănia
față de tarile vecine (ex. Ungaria cu
intensitati de 25-30% + alte facilitati).
Mai mult, practica ultimilor ani arată
că în regiuni cu intensitați foarte
reduse nu se finanțează proiecte prin
ajutor de stat ( ex. regiunea București
- niciun proiect aprobat pentru
perioada cu intensiate 10%/15%).
Astfel, considerăm că această
modificare a intensităților ar reduce
semnificativ numărul potențialilor
beneficiari de ajutor de stat.
Implementarea proiectelor de
investiții în zone foarte slab
dezvoltate ar trebui încurajată cu
măsuri complemenatrea jutorului de
stat (infrastructură, alte facilități
legate de taxe, training, angajați).
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3

Efectul stimulativ

Necesitatea
vărsării capitalului
social înainte de
depunerea cererii
de finanțare

Proiect HG
Art.13 Alineat
(2) b)

Ghidul
Solicitantului,
pagina 46

Documentația anexată
cererii face dovada că
investiția nu ar fi
profitabilă pentru
întreprindere în regiunea
respectivă sau nu ar fi
realizat în regiunea
respectivă, în absența
ajutorului de stat.

Documentația anexată
cererii face dovada că
investiția nu ar fi
suficient de profitabilă
pentru întreprindere în
regiunea respectivă sau nu
ar fi realizată în regiunea
respectivă, în absența
ajutorului de stat.

Documente justificative
necesare demonstrării
existenței unei surse de
finanţare certe la
momentul depunerii
cererii de acord pentru
finanțare:

Documente justificative
necesare demonstrării
existenței unei surse de
finanţare certe la
momentul depunerii
cererii de acord pentru
finanțare:

Majorare de capital
subscris și vărsat, în cazul
acționarilor persoane
fizice sau juridice:
- Hotărâre A.G.A. cu
privire la asigurarea
surselor de finanţare, cu
menţionarea obiectului

Majorare de capital
subscris și vărsat, în cazul
acționarilor persoane
fizice sau juridice:
- Hotărâre A.G.A. cu
privire la asigurarea
surselor de finanţare, cu
menţionarea obiectului

Considerăm necesitatea alinierii
legislației interne cu legislația
europeană privind ajutorul de stat.
Astfel, conform Orientărilor privind
ajutoarele de stat regionale pentru
perioada 2014-2020 emis în 2013 și
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, articolul 3.5, punctul 61,
litera a) menționează că “ajutorul
stimulează adoptarea unei decizii
favorabile de investiție, deoarece
poate fi efectuată în zona respectivă o
investiție care altfel nu ar fi suficient
de profitabilă pentru beneficiar”.
Mai mult, în cazul proiectelor de
investiții implementate în zone cu
intensități mici este greu de crezut că
investiția nu ar fi deloc profitabilă în
cazul absenței ajutorului de stat.
Considerând documentele solicitate
pentru a dovedi existenţa surselor de
finanţare certe, se înţelege că este
necesară vărsarea capitalului social
înainte de depunerea cererii de
finanţare.
Din acest motiv considerăm că este
necesară introducerea unui paragraf
suplimentar care să clarifice
momentul vărsării efective a
capitalului social.
Similar ca și în cazul altor surse de
finanțare, cum este de exemplu
împrumutul bancar, existența fizică a

majorării de capital
- Certificat constatator
- Balanţa de verificare
aferentă lunii anterioare
celei în care a fost
înregistrată Cererea de
acord pentru finanţare
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Eliminarea
necesității de a
avea terenul liber
de sarcini în cazul
investițiilor care
închiriază
teren/hală de
producție

Ghidul
Solicitantului,
pagina 50

Terenul pe care se
realizează investiția
inițială și construcțiile în
cadrul cărora se realizează
investiția inițială trebuie să
fie libere de sarcini la data
înregistrării cererii de
acord pentru finanțare.

majorării de capital
- Certificat constatator
- Balanţa de verificare
aferentă lunii anterioare
celei în care a fost
înregistrată Cererea de
acord pentru finanţare
Capitalul social va fi
vărsat în maxim 4 luni de
la emiterea Acordului de
Finanțare.

fondurilor în conturile beneficiarului
ar trebui corelată cu nevoia efectivă
de finanțare și cu planificarea
investiției. Astfel, disponibilitățile
care provin din vărsarea capitalului
social ar trebui să existe la momentul
demarării investiției conform
planificării prezentate în cadrul
Planului de Afaceri (în maxim 4 luni
de la emiterea Acordului de
Finanțare).

Terenul pe care se
realizează investiția
inițială și construcțiile în
cadrul cărora se realizează
investiția inițială trebuie să
fie libere de sarcini la data
înregistrării cererii de
acord pentru finanțare, cu
excepția cazurilor în care
terenul/construcțiile sunt
utilizate de către
beneficiarul de ajutor de
stat prin intermediul
unui contract de chirie.

În cazul în care beneficiarul de ajutor
de stat nu este proprietarul direct al
terenului/construcțiilor în cadrul
cărora se realizează investiția inițială,
prin contracul de chirie, acesta
beneficiază de condițiile contractuale
până la expirarea perioadei
contractuale, astfel nu există un risc
semnificativ de nerealizarea a
proiectului în parametrii propuși
datorită schimbării proprietarului
terenului/construcțiilor respective.
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Depunerea
documentației

Eligibilitate
cheltuieli legate de
modernizare,
reconsolidare

Ghidul
Solicitantului,
Pct. 2.1 pagina
12

Ghidul
Solicitantului,
pagina 6

Înregistrarea Cererii de
acord pentru finanțareÎn
vederea obţinerii acordului
pentru finanţare,
întreprinderea solicitantă
transmite la Registratura
generală a Ministerului
Finanţelor Publice din Bd.
Libertății nr. 16, sector 5,
Bucureşti, o Cerere de
acord pentru finanţare,
însoţită de documentele
justificative necesare
evaluării, într-un singur
exemplar tipărit şi în
format electronic de tip
memory stick sau CD
Active corporale - activele
asociate investiţiei iniţiale
reprezentate de:
a) construcţii de orice tip,
respectiv cheltuielile
efectuate cu realizarea de
construcţii;
În cazul construcțiilor se
consideră eligibile doar
cheltuielile regăsite în
Capitolul 4 – Cheltuieli
pentru investiția de bază
din Devizul pe obiect
astfel cum este prezentat
în Anexa nr. 8 la
Hotărârea Guvernului nr.
907/2016, care se vor
înregistra în contabilitatea

Înregistrarea Cererii de
acord pentru finanțareÎn
vederea obţinerii acordului
pentru finanţare,
întreprinderea solicitantă
transmite online o Cerere
de acord pentru finanţare,
însoţită de documentele
justificative necesare
atașate în format
electronic.

Depunerea aplicației pe o platforma
electronica a Ministerului Finanțelor
pentru a elimina printarea
documentelor ce nu pot fi urmărite în
format fizic, cum ar fi proiecțiile
financiare, care nu pot fi
urmărite/calculate/verificate pe suport
de hârtie, precum și pentru ușurarea
procesului de aplicație pentru
schemele de ajutor de stat.

Active corporale - activele
asociate investiţiei iniţiale
reprezentate de:
a) construcţii de orice tip

Necesitatea investiției în
reconsolidarea, recondiționarea sau
reamenajarea clădirilor poate ajuta la
creșterea numărului de societăți
interesate de aplicație pe ajutoare de
stat, în special entități cu capital
integral românesc, societăți care dețin
spații de producție vechi, pe care nu
au posibilitatea de a le renova cu
ajutorul niciunei scheme de ajutor de
stat.

întreprinderii în contul de
imobilizări „212
Construcţii”.
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Posibilitatea de a
implementa
proiecte de
diversificare a
activității în toate
regiunile de
dezvoltare ale
țării.

HG 807, Articlol
18, lit. a)

Investițiile realizate de
întreprinderi în cadrul
schemei trebuie să
îndeplinească cumulativ
următoarele criterii de
eligibilitate:
a) să fie considerate
investiții inițiale, astfel
cum sunt definite la art.1
lit. o) din Procedura
privind acordarea
ajutoarelor de stat
prevăzută la anexa nr. 2,
respectiv investiții inițiale
în favoarea unei noi
activități economice, altfel
cum sunt definite la art.1
lit. p) din Procedura
privind acordarea
ajutoarelor de stat la
anexa nr. 2, în cazul
întreprinderilor mari care
realizează investiții în
regiunea București-Ilfov;

Investițiile realizate de
întreprinderi în cadrul
schemei trebuie să
îndeplinească cumulativ
următoarele criterii de
eligibilitate:
a) să fie considerate
investiții inițiale, astfel
cum sunt definite la art.1
lit. o) din Procedura
privind acordarea
ajutoarelor de stat
prevăzută la anexa nr. 2,
respectiv investiții inițiale
în favoarea unei noi
activități economice, altfel
cum sunt definite la art.1
lit. p) din Procedura
privind acordarea
ajutoarelor de stat la
anexa nr. 2, în cazul
întreprinderilor mari care
realizează investiții în
toate regiunile de
dezvoltare;

În opinia noastră nu sunt motive
pentru care regiunea București-Ilfov
ar trebui favorizată prin posibilitatea
de a aplica pentru acest tip de proiect.
Pentru o abordare unitară și obiectivă
a proiectelor, investițiile care
presupun diversificarea activității în
cazul întreprinderilor mari ar trebui
permise în toate regiunile țării.
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Adăugarea în lista
activelor eligibile a
mobilierului
industrial, de care
depinde fluxul
tehnologic

Ghidul
Solicitantului,
pagina 8

6.1.1 Cheltuieli eligibile
referitoare la active
corporaleb) instalaţii
tehnice, maşini şi
echipamente noi
clasificate conform
Hotărârii Guvernului
nr.2.139/2004 pentru
aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi
duratele normale de
funcţionare a mijloacelor
fixe, cu modificările
ulterioare, cu valoarea
minimă de intrare a
mijloacelor fixe stabilită
conform prevederilor
legale în vigoare.6.2
Cheltuieli
neeligibileTotodată, în
cazul activelor corporale
nu sunt eligibile:- achiziția
de mobilier și mobilier
industrial, decorațiuni,
mijloace de transport
înmatriculabile,
calculatoare electronice
care nu fac parte din fluxul
tehnologic, aparatură
birotică, truse de scule,
dulapuri/cărucioare cu
scule etc.

6.1.1 Cheltuieli eligibile
referitoare la active
corporaleb) instalaţii
tehnice, maşini, mobilier
industrial şi echipamente
noi clasificate conform
Hotărârii Guvernului nr.
2.139/2004 pentru
aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi
duratele normale de
funcţionare a mijloacelor
fixe, cu modificările
ulterioare, cu valoarea
minimă de intrare a
mijloacelor fixe
stabilităconform
prevederilor legale în
vigoare.6.2 Cheltuieli
neeligibileTotodată, în
cazul activelor corporale
nu sunt eligibile:- achiziția
de mobilier, decorațiuni,
mijloace de transport
înmatriculabile,
calculatoare electronice
care nu fac parte din fluxul
tehnologic, aparatură
birotică, truse de scule,
dulapuri/cărucioare cu
scule etc.

Există domenii de activitate pentru
care mobilierul industrial are o
contribuție esențială în derularea
fluxului tehnologic și mai mult, poate
ocupa o parte importantă din valoarea
planului de investiții ( de exemplu
proiecte pentru cercetare/dezvoltare).

Standard de cost
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Anexa nr. 2, Art.
1 lit. jj)

Standard de cost valoarea maximă
considerată eligibilă în
cazul activelor corporale
de natura construcţiilor
care nu poate depăşi 1.650
lei/mp arie desfăşurată,
respectiv echivalentul a
aproximativ 375 euro/mp
arie desfăşurată.

Eliminare condiție
încadrare în standard de
cost

Având în vedere ca în proiectele
finanțate din fonduri europene
structurale în perioada de
programare 2014-2020 s-a renunțat
la încadrarea în standardele de
cost, conform OUG 85/13.09.2019,
propunem ca aceasta să se aplice și
pentru ajutorul de stat.
Se impune în regim de urgență
intervenția legislativă pentru
crearea cadrului legal în acest sens
şi eliminarea dispozițiilor de genul
standardelor de costcare, în timp, sa constatat că generează blocaje
investiționale, conduc la o
formalizare excesivă a procesului
de implementare, sunt aplicate în
afara contextului legal,
îngreunează implementarea
investițiilor sau determină
realizarea unor investiții care nu
aduc un plus de valoare dezvoltării
infrastructurii naționale.
Considerentele sunt cele invocate in
OUG 85/13.09.2019:
"Ţinândcont de interesul naţional în
asigurarea cadrului legal pentru ca
industria construcţiilorşi, implicit,
produsele rezultate - construcţiile să
fie de calitate, să respecte codurile de

proiectare, normativele tehnice,
progresul tehnic, să fie eficiente
energetic, să fie uşor de întreţinutşi
cu costuri optime pe toată durata de
viaţă de minimum 50 de ani, se
impune eliminarea standardelor de
cost ca element de referinţă pentru
promovarea investiţiilor publice,
prevăzute de acte normative în
vigoare"
Proiect HG,
Anexa 1
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Anexa 1 ”Lista
sectoarelor de
activitate pentru
care nu se acordă
ajutoare de stat”

Anexa 1 cu grupa 93
inclusă în Lista sectoarelor
de activitate pentru care nu
se acordă ajutoare de stat

Revizuirea Anexei 1
”Lista sectoarelor de
activitate pentru care nu se
acordă ajutoare de stat”
prineliminarea Secțiunii R
- Activități de spectacole,
culturale și recreative,
CAEN 93 - Activități
sportive, recreative și
distractive

In acest domeniu de activitate se pot
realiza investiții inițiale majore care
au ca rezultat stimularea creșterii
economice și dezvoltarea regională ca
urmare a creării unei infrastructuri
turistice și de agrement: parcuri de
distracții tematice, aquapark-uri etc.
Codurile CAEN din grupa 93 nu fac
parte din activitățile interzise prin
Regulamentul (UE), conform
Articolului 15 din HG 807:
”Prezenta hotărâre se aplică
ajutoarelor din toate sectoarele
economice, cu excepția următoarelor
ajutoare prevăzute la Art. 1 (alin 3)
din Regulament:
a) Ajutoare acordate in sectorul
pescuitului și acvaculturii. Astfel cum
este reglementat de Regulamentul
(UE) nr. 1379/ 2013 al Parlamentului

European și al Consiliului din 11
decembrie 2013 privind organizarea
comună a piețelor în sectorul
produselor pescărești și de
acvacultură, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1184/ 2006
și (CE) nr. 1 224/2009 ale Consiliului
și de abrogare a Regulamentului CE
nr. 104/ 2000 al Consiliului;
b) Ajutoare acordate în sectorul
producției primare;
c) Ajutoare acordate în sectorul
prelucrării și comercializării
produselor agricole
d) Ajutoare pentru facilitarea
închiderii minelor de cărbune
necompetitive
e) Ajutoare care favorizează
activitățile din sectorul siderurgic,
sectorul cărbunelui, sectorul
construcțiilor navale, sectorul
fibrelor sintetice, sectorul
transporturilor și al infrastructurii
conexe și sectorul energiei și al
infrastructurii pentru aceasta.”
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Adăugarea la
cheltuielile eligibile
aferente
constructiilor a
celorlalte cheltuieli
necesare pentru
realizarea unei
construcții:
amenajarea
terenului,
asigurarea
utilităţilor, montaj
utilaje,
echipamente
tehnologice
şifuncţionale,
utilaje,
echipamente
tehnologice
şifuncţionale care
necesită montaj si
organizare de
şantier

Ghidul
Solicitantului,
pagina 6

În cazul construcțiilor se
consideră eligibile doar
cheltuielile regăsite în
Capitolul 4 – Cheltuieli
pentru investiția de bază,
subcapitolul 4.1 –
Construcții și instalații de
bază din Devizul pe obiect
astfel cum este prezentat
în Anexa nr. 8 la
Hotărârea Guvernului nr.
907/2016.

În cazul construcțiilor se
consideră eligibile toate
cheltuielile regăsite în
- CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru
obţinereaşi amenajarea
terenului
- CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru
asigurarea utilităţilor
necesare obiectivului de
investiţii
- Capitolul 4 – Cheltuieli
pentru investiția de bază
- CAPITOLUL 5.1.
Organizare de şantier
din Devizul general astfel
cum este prezentat în
Anexa nr. 8 la Hotărârea
Guvernului nr. 907/2016.

Având în vedere că realizarea unei
construcții industriale este o
operațiune complexa care presupune,
pe lângă realizarea de construcții și
instalații: procurarea și montarea de
echipamente funcționale, asigurarea
utilităților necesare funcționarii,
pregătirea amplasamentului pe care
se va realiza investiția, toate acestea
presupunând costuri considerabile,
este necesara considerarea tuturor
acestor cheltuieli ca fiind eligibile.

