ANEXĂ ADRESA AMCOR NR. 129/27.07.2020
Propuneri de modificare a Proiectului de 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
Nr.
Descriere
Crt.
1
Criteriul
rentabilității
cifrei de afaceri

Document/Articol/Pagină
HG 807/2014, articolul 17
aliniat 2, pct a)

Forma actuală
Au rentabilitatea cifrei de
afaceri mai mare decât
zero în ultimul exerciţiu
financiar încheiat;

Forma propusă

Motivare

Au rentabilitatea cifrei de
Având în vedere perioada
afaceri mai mare ca zero în pandemică pe care o
oricare dintre ultimele 3
traversăm este de așteptat ca
exerciții financiare
întreprinderi solide care au
încheiate.
planuri de investiții în viitor
să înregistreze pierderi
Ghidul Solicitantului, pagina Nu sunt îndeplinite
Nu sunt îndeplinite
financiare într-un exercițiu
9
condițiile de eligibilitate
condițiile de eligibilitate
financiar încheiat.
ale întreprinderii
ale întreprinderii
Recomandăm modificarea
suplimentar pentru
suplimentar pentru
paragrafului care
întreprinderile cu cel puțin întreprinderile în
restricționează eligibilitatea
un an exercițiu financiar
activitate:
întreprinderilor cu cel puțin
încheiat:
i) Au rentabilitatea cifrei
un exercițiu financiar încheiat
i) au rentabilitatea cifrei
de afaceri mai mare ca
cu rentabilitatea mai mică de
de afaceri mai mare ca
zero în oricare dintre
zero, rezultat financiar cauzat
zero în ultimul exercițiu
ultimele 3 exerciții
în mod excepțional de
financiar încheiat
financiare încheiate.
contextul pandemic.
j) au capitaluri proprii
j) au capitaluri proprii
pozitive în ultimul
pozitive în ultimul
Pentru întreprinderile nouexercițiu financiar
exercițiu financiar
înființate care au desfășurat
încheiat;
încheiat;
activitate economică dar nu
Ghidul Solicitantului, pagina Nu sunt îndeplinite
Nu sunt îndeplinite
mai mult de 3 ani fiscali de la
20
condițiile de eligibilitate
condițiile de eligibilitate
data înregistrării cererii nu se
ale întreprinderii
ale întreprinderii
justifică condiția de
suplimentar pentru
suplimentar pentru
rentabilitatea cifrei de afaceri
întreprinderile cu cel puțin întreprinderile în
și capitaluri proprii pozitive.
un an exercițiu financiar
activitate:
încheiat:
i) Au rentabilitatea cifrei
Cele mai multe dintre aceste
i) au rentabilitatea cifrei
de afaceri mai mare ca
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2

Posibilitatea de
a implementa
proiecte de
diversificare a
activității în
toate regiunile
de dezvoltare
ale țării.

HG 807, Articol 18, lit. a)

3

Revizuirea
listei
sectoarelor de

Anexa nr. 1 la HG nr.
807/2014

de afaceri mai mare ca
zero în ultimul exercițiu
financiar încheiat
j) au capitaluri proprii
pozitive în ultimul
exercițiu financiar
încheiat;
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;
Cod CAEN: 24; Denumire
cod CAEN: Industria
metalurgică

zero în oricare dintre
ultimele 3 exerciții
financiare încheiate.
j) au capitaluri proprii
pozitive în ultimul
exercițiu financiar
încheiat;
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;
- Cod CAEN: 241;
Denumire cod CAEN:
Producția de metale

întreprinderi au înregistrat cel
mult cheltuieli de consituire
și nu au generat cifră de
afaceri sau realizează pierderi
în primul an de funcționare.
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.

Modificarea propusă are drept
scop reglementarea
posibilității de acordare a
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activitate
pentru care se
acordă ajutoare
de stat

feroase sub forme primare
și de feroaliaje;
- Cod CAEN: 242;
Denumire cod CAEN:
Producția de tuburi, țevi,
profiluri tubulare și
accesorii pentru acestea,
din oțel;
- Cod CAEN: 243;
Denumire cod CAEN:
Fabricarea altor produse
prin prelucrarea primară a
oțelului;
- Cod CAEN: 2451;
Denumire cod CAEN:
Turnarea fontei;
- Cod CAEN: 2452;
Denumire cod CAEN:
Turnarea oțelului.

ajutoarelor de stat, în temeiul
H.G. nr. 807/2014, pentru
următoarele sectoare de
activitate:
- Cod CAEN: 244; Denumire
cod CAEN: Producția
metalelor prețioase și a altor
metale neferoase;
- Cod CAEN: 2453;
Denumire cod CAEN:
Turnarea metalelor neferoase
ușoare;
- Cod CAEN: 2454;
Denumire cod CAEN:
Turnarea altor metalele
neferoase.
Operarea modificării propuse
este justificată prin două
tipuri de argumente:
1. Argumente de legalitate
Conform art. 13 lit. (a) din
Regulamentul (UE) nr.
651/2014, prevederile
regulamentului nu se aplică în
cazul ajutoarele care
favorizează activitățile din
sectorul siderurgic.
Conform art. 2 pct. 43 din
Regulamentul (UE) nr.
651/2014, "industrie
siderurgică" înseamnă toate
activităţile legate de producţia
unuia sau mai multora dintre
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următoarele produse:
(a) fontă şi feroaliaje:
(b) produse brute şi produse
semifinite din fier, din oţel
obişnuit sau din oţel special;
(c) produse finite la cald din
fier, din oţel obişnuit sau din
oţel special;
(d) produse finite la rece:
tablă cositorită, tablă
acoperită cu plumb, tablă
neagră, table galvanizate, alte
table acoperite, table laminate
la rece, oţel de tole, benzi
destinate fabricării tablei
cositorite, plăci laminate la
rece, în rulouri şi în benzi;
(e) ţevi: toate ţevile de oţel
fără sudură, ţevile de oţel
sudate cu diametrul mai mare
de 406,4 mm.
După cum se poate observa,
legiuitorul comunitar a
urmărit să excludă din
domeniul de aplicare a
Regulamentului (UE) nr.
651/2014 numai activitățile
din sectorul siderurgic, care
reprezintă numai o parte a
sectorului metalurgic, care
cuprinde atât metalurgia
feroasă (siderurgia), cât și
metalurgia neferoasă.
În Anexa nr. 1 la H.G. nr.
807/2014, în mod nejustificat
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prin raportare la prevederile
citate ale Regulamentului
(UE) nr. 651/2014, au fost
incluse în lista sectoarele de
activitate pentru care nu se
acordă ajutoare de stat, toate
activitățile din domeniul
metalurgic, fără o distincție
între siderurgie și metalurgia
neferoasă.
Prin urmare, modificarea
propusă vizează alinierea cu
prevederile relevante din
Regulamentul (UE) nr.
651/2014.
2. Argumente de
oportunitate
Principalii clienți ai
întreprinderilor din sectorul
metalurgiei neferoase sunt
producătorii din industria
auto, astfel că impactul
negativ semnificativ pe care
pandemia de COVID 19 l-a
avut și îl are asupra vânzărilor
de automobile, se reflectă, în
mod corespunzător, în
scăderea cifrei de afaceri
pentru aceste întreprinderi,
fapt ce reclamă includerea
acestui sector în lista
activităților eligibile pentru
acordarea de ajutor de stat în
temeiul H.G. nr. 807/2014.
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Cod CAEN 93: Denumire
cod CAEN: Activități
sportive, recreative și
distractive

-Cod CAEN: 932;
Denumire cod CAEN: Alte
activități recreative și
distractive
cod CAEN 9329;
Denumire cod CAEN: Alte
activități recreative și
distractive

Modificarea propusă are drept
scop reglementarea
posibilității de acordare a
ajutoarelor de stat, în temeiul
H.G. nr. 807/2014, pentru
următorul sector de activitate:
- Cod CAEN: 9321;
Denumire cod CAEN:
Bâlciuri si parcuri de
distracții;
Propunem includerea în lista
domeniilor de activitate
eligibile a activităților
identificate prin codul CAEN
9321- Bâlciuri și parcuri de
distracții, deoarece activitățile
economice identificate prin
acest cod CAEN sunt
complementare sectorului
turismului, sector care este
grav afectat în această
perioadă de măsurile luate de
autorități în încercarea de a
stopa răspândirea noului
coronavirus, Covid 19.
Repornirea industriei
turismului este dependentă de
adoptarea unor măsuri menite
să creeze oportunități firmelor
din acest domeniu. Astfel,
bâlciurile și parcurile de
distracții sunt obiective
menite să crească cererea în
acest sector de activitate prin
atragerea unui număr sporit
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4

Definiția
relocării

HG 807/2014, art. 1 lit. ff1
din Procedura coroborat cu
Anexa 1 a procedura, pct. VI
din model cerere de
finanțare

relocare - transferul unei
activități identice sau
similare sau a unei părți a
acesteia de la o unitate a
uneia dintre părțile
contractante la Acordul
privind SEE (unitatea
inițială) către unitatea unei
alte părți contractante la
Acordul privind SEE unde
are loc investiția care
beneficiază de ajutor
(unitatea care beneficiază
de ajutor). Există un
transfer în cazul în care
produsul sau serviciul de
la unitatea inițială și de la
unitatea care beneficiază
de ajutor au cel puțin
parțial aceleași scopuri,
îndeplinesc cerințele sau
necesitățile aceluiași tip
de clienți și se pierd locuri
de muncă în activități

relocare - transferul unei
activități identice sau
similare sau a unei părți a
acesteia de la o unitate a
uneia dintre părțile
contractante la Acordul
privind SEE (unitatea
inițială) către unitatea unei
alte părți contractante la
Acordul privind SEE unde
are loc investiția care
beneficiază de ajutor
(unitatea care beneficiază
de ajutor). Există un
transfer în cazul în care
produsul sau serviciul de
la unitatea inițială și de la
unitatea care beneficiază
de ajutor au cel puțin
parțial aceleași scopuri,
îndeplinesc cerințele sau
necesitățile aceluiași tip de
clienți și se pierd locuri de
muncă în activități identice

de turiști. Includerea acestui
cod CAEN în categoria
activităților eligibile
facilitează realizarea unor
investiții semnificative, care
vor contribui la realizarea
unui produs turistic național
competitiv, la nivelul valorii
potențialului, respectiv al
resurselor turistice de care
dispune România.
Având în vedere că prin
Regulamentul
972/07.07.2020 se modifică
Regulamentul 651/2014 și
astfel la art. a4 alin (16) se
adaugă următoarea teză:
În ceea ce privește
angajamentele asumate
înainte de 31 decembrie 2019,
orice pierderi de locuri de
muncă în activităti identice
sau similare la una din
unitățile inițiale ale
beneficiarului din SEE
intervenită între 01.01.2020 și
30.06.2021, nu se consideră
transfer în sensul art. 2 pct.
61 a din Regulamentul
651/2014 care se modifică în
acest sens.
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identice sau similare la
una din unitățile inițiale
ale beneficiarului din
SEE;

5

Modificarea
locației
investiției

Anexa nr. 2 la HG 807/2014

Anexa nr. 2, Art. 14
La anexa nr. 2, după
alineatul (1) al articolului
14 se introduc două
alineate noi, alin. (11) și
(12) cu următorul cuprins:
„(11) La solicitarea
întreprinderii se poate
prelungi perioada minimă
obligatorie de menținere
prevăzută la alin. (1) cu
până la maximum 2 ani,
stabilită după analiza și
aprobarea de către
Ministerul Finanțelor
Publice a planului de
recuperare a decalajului
determinat exclusiv de
pandemia provocată de

sau similare la una din
unitățile inițiale ale
beneficiarului din SEE; nu
se consideră relocare în
sensul acestui articol, orice
pierdere de locuri de
muncă în activități identice
sau similare la una din
unitățile inițiale ale
beneficiarului din SEE
intervenită între
01.01.2020 și 30.06.2021,
pentru angajamentele
asumate de beneficiarii de
ajutor de stat înainte de 31
decembrie 2019.
Propunere de completare a
art. cu un nou alineat:
La anexa nr. 2, după
alineatul (1) al articolului
14 se introduc trei alineate
noi, alin. (11) și (12) cu
următorul cuprins:
„(11) La solicitarea
întreprinderii se poate
prelungi perioada minimă
obligatorie de menținere
prevăzută la alin. (1) cu
până la maximum 2 ani,
stabilită după analiza și
aprobarea de către
Ministerul Finanțelor
Publice a planului de
recuperare a decalajului
determinat exclusiv de

Pe parcursul duratei perioadei
de menținere a investiției (i.e.
5 ani de la data finalizării
investiției), nevoile de
dezvoltare ale întreprinderilor
beneficiare ale ajutorului de
stat pot reclama modificarea
locației de realizare a
investiției (de exemplu, prin
relocarea într-un alt spațiu a
activității finanțate).
Prin urmare, pentru a asigura
flexibilitatea necesară în
procesul de decizie, este
oportun ca, în cazul acelor
proiecte de investiții care nu
presupun lucrări de
construcții, întreprinderile
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noul coronavirus, transmis
de întreprindere.
(12) Solicitarea prevăzută
la alin. (11) se poate
transmite la Ministerul
Finanțelor Publice până la
31.12.2021.”

pandemia provocată de
noul coronavirus, transmis
de întreprindere.
(12) Solicitarea prevăzută
la alin. (11) se poate
transmite la Ministerul
Finanțelor Publice până la
31.12.2021.
(13) Cu titlu de excepție,
pentru proiectele de
investiții care nu includ
lucrări de construcții,
întreprinderile care au
primit acord pentru
finanțare pot modifica
adresa locației unde este
efectuată investiția. În
acest caz, pe parcursul
realizării investiției și pe o
perioadă de 5 ani de la
data finalizării acesteia,
orice modificare a adresei
locației unde este efectuată
investiția, se notifică
Ministerului Finanțelor
Publice printr-o adresă
însoțită de certificatul
constatator emis de oficiul
registrului comerțului, în
care se menționează noua
locație, codul CAEN
aferent activității pentru
care s-a obținut finanțare
la noua locație, actul de
deținere a locației, precum

care au primit acord pentru
finanțare să aibă posibilitatea
de a modifica locația de
realizare a investiției, cu
respectarea cerințelor
referitoare localizarea
investiției stabilite prin
acordul pentru finanțare.
De altfel, o abordare similară
se regăsește în Procedura de
acordare a ajutoarelor de stat,
prevăzută în Anexa nr. 2 la
HG nr. 332/2014.
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Anexa nr. 2, Art. 17 alin.
(1)
La anexa nr. 2, la articolul
17 alineatul (1), după
litera g) se introduc patru
noi litere,
lit. h) - k),
cu următorul cuprins:
h) întreprinderea
informează Ministerul
Finanțelor Publice că este
în imposibilitatea
realizării investiției sau
solicită revocarea
acordului pentru finanțare;
i) Ministerul Finanțelor
Publice constată, ulterior
emiterii acordului pentru
finanțare, că investiția a
demarat anterior depunerii
cererii de acord pentru
finanțare;
j) întreprinderea nu face
dovada existenței sursei
de finanțare, în termen de
6 luni de la emiterea
acordului pentru finanțare;
k) întreprinderea nu
demonstrează existența
unui drept real asupra
locației realizării
investiției, în termen de 6
luni de la emiterea
acordului pentru finanțare.

și valabilitatea acestuia.”
Propunere de completare a
art. 17 alin. (1) cu o nouă
literă:
La anexa nr. 2, la articolul
17 alineatul (1), după litera
g) se introduc cinci noi
litere, lit. h) - l), cu
următorul cuprins:
h) întreprinderea
informează Ministerul
Finanțelor Publice că este
în imposibilitatea realizării
investiției sau solicită
revocarea acordului pentru
finanțare;
i) Ministerul Finanțelor
Publice constată, ulterior
emiterii acordului pentru
finanțare, că investiția a
demarat anterior depunerii
cererii de acord pentru
finanțare;
j) întreprinderea nu face
dovada existenței sursei de
finanțare, în termen de 6
luni de la emiterea
acordului pentru finanțare;
k) întreprinderea nu
demonstrează existența
unui drept real sau de
creanță asupra locației
realizării investiției, în
termen de 6 luni de la
emiterea acordului pentru

1. Completarea lit. k) vizează
armonizarea prevederilor
Anexei nr. 2 cu cele ale
Ghidului Solicitantului.
Astfel, conform Secțiuni
2.3.5 din Anexa nr. 3 la
Ghidul Solicitantului, în
vederea susținerii situației
juridice a locației unde
urmează a se realiza investiția
întreprinderea poate prezenta
un contract de închiriere.
Având în vedere că în baza
unui contract de închiriere
(locațiune) nu se dobândește
un drept real, ci un drept de
creanță, este necesară
amendarea cerinței în cauză.
2. Introducerea lit. l) vizează
corelarea cu propunerea de
introducere a alin. (13) al art.
14 din Anexa nr. 2.
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6

Eligibilitate
cheltuieli legate
de
modernizare,
reconsolidare

Ghidul Solicitantului, pagina
6

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
întreprinderii în contul de

finanțare;
l) întreprinderea mută
locația de realizare a
investiției, în temeiul
prevederilor art. 14 alin
(13), într-o regiune în care
intensitatea maximă a
ajutorului de stat este mai
mică decât cea aferentă
regiunii în care
întreprinderea a beneficiat
de ajutor de stat atrage
revocarea acordului pentru
finanțare și recuperarea
ajutorului de stat acordat.
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.
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7

Adăugarea în
lista activelor
eligibile a
mobilierului
industrial, de
care depinde
fluxul
tehnologic

Ghidul Solicitantului, pagina
8

imobilizări „212
Construcţii”.
6.1.1 Cheltuieli eligibile
referitoare la active
corporale
b) 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 neeligibile
Totodată, 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
corporale
b) 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 stabilită
conform prevederilor
legale în vigoare.

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).

6.2 Cheltuieli neeligibile
Totodată, 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.
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8

Necesitatea
vărsării
capitalului
social înainte
de depunerea
cererii de
finanțare

Ghidul Solicitantului, pagina
46

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
majorării de capital
- Certificat constatator
- Balanţa de verificare
aferentă lunii anterioare
celei în care a fost
înregistrată Cererea de
acord pentru finanţare

9

Includerea
posibilității de

Pct.28. din Hotararea de
modificare HG 807/2014

Situația juridică a locației
realizării investiției,

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
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 6 luni de
la emiterea Acordului de
Finanțare.

Situația juridică a locației
realizării investiției,

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
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 6 luni de la emiterea
Acordului de Finanțare).
Completarea vizează
armonizarea prevederilor
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respectiv demonstrarea
unui drept real asupra
locației pe care urmează
să se realizeze investiția
conform instrucțiunilor
din Ghidul solicitantului,
în termen de 6 luni de la
emiterea acordului pentru
finanțare.

a fundamenta
situația juridică
a locației prin
intermediul
unui drept de
creanță

10

Ghidul solicitantului, pagina
49

Situația juridică a locației
realizării investiției,
respectiv demonstrarea
existenței și a unui drept
real asupra locației pe care
urmează să se realizeze
investiția.

respectiv demonstrarea
unui drept real sau de
creanță asupra locației pe
care urmează să se
realizeze investiția
conform instrucțiunilor din
Ghidul solicitantului, în
termen de 6 luni de la
emiterea acordului pentru
finanțare.

Situația juridică a locației
realizării investiției,
respectiv demonstrarea
unui drept real sau de
creanță asupra locației pe
care urmează să se
realizeze investiția
conform instrucțiunilor din
Ghidul solicitantului, în
termen de 6 luni de la
emiterea acordului pentru
finanțare.

Anexei nr. 3 la procedură cu
cele ale Ghidului
Solicitantului.
Astfel, conform Secțiuni
2.3.5 din Anexa nr. 3 la
Ghidul Solicitantului, în
vederea susținerii situației
juridice a locației unde
urmează a se realiza investiția
întreprinderea poate prezenta
un contract de închiriere.
Având în vedere că în baza
unui contract de închiriere
(locațiune) nu se dobândește
un drept real, ci un drept de
creanță, este necesară
amendarea cerinței în cauză.
1. Completarea vizează
armonizarea prevederilor
Anexei nr. 3 la Ghidul
Solicitantului.
Astfel, conform Secțiuni
2.3.5 din Anexa nr. 3 la
Ghidul Solicitantului, în
vederea susținerii situației
juridice a locației unde
urmează a se realiza investiția
întreprinderea poate prezenta
un contract de închiriere.
Având în vedere că în baza
unui contract de închiriere
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(locațiune) nu se dobândește
un drept real, ci un drept de
creanță, este necesară
amendarea cerinței în cauză.
2. Completarea vizează
armonizarea cu propunerile
de modificare ale procedurii,
incluse în proiectul de act
normativ.
11

Eliminarea
necesității de a
avea terenul
liber de sarcini
în cazul
investițiilor
care închiriază
teren/hală de
producție
Eliminarea
necesității de a
avea terenul și
construcțiile
libere de
sarcini în cazul
proiectelor care
nu includ
lucrări de
contrucții

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.

În cazul proiectelor de
investiții care includ
lucrări de
construcție,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 sau
superficie.
Sunt permise sarcini care
se referă la un drept de
servitute, uz sau acces al
furnizorilor de utilități.

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.
În cazul în care beneficiarul
de ajutor de stat este
proprietarul terenului și
acesta are o convenție
încheiată cu furnizorul de
utilități, în care dă un drept de
servitute, uz și acces
furnizorului de utilități, acesta
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are rolul doar de a asigura
funcționarea normală a
capacității energetice.
Mai mult în cazul unor
parcuri industriale din
România, terenurile sunt
ipotecate, fiind astfel
limitativ pentru investiții în
astfel de locații.
Din perspectiva
finanțatorului, absența
sarcinilor asupra bunului
imobil, unde se va afla locația
de realizare a investiției,
prezintă interes doar în
situația în care ajutorul de stat
acordat are drept obiect
finanțarea lucrărilor de
construcții la respectivul
imobil; doar în cazul acestor
proiecte de investiții,
finanțatorul, ca potențial
creditor al întreprinderii
beneficiare a ajutorului de
stat (în situația luării deciziei
de revocare a ajutorului de
stat), are interesul de a se
asigura că imobilul în cauză
nu este grevat de sarcini care
ar putea afecta posibilitățile
finanțatorului de recuperare a
ajutorului de stat utilizat
pentru creșterea valorii
respectivului imobil.
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În cazul proiectelor de
investiții care nu includ
lucrări de construcții, nu se
mai justifică cerința ca
imobilul, unde se va afla
locația de realizare a
investiției, să fie liber de
sarcini; în cazul acestor
proiecte, ajutorul de stat
acordat nefiind utilizat pentru
realizarea de investiții în
bunul imobil în cauză (i.e.
pentru creșterea valorii
bunului imobil), finanțatorul
nu poate justifica un interes
cu privire la respectivul
imobil, ceea ce, în consecință,
face irelevantă existența sau
inexistența unor sarcini
asupra acelui imobil.
Mai mult decât atât, această
cerință penalizează, în mod
nejustificat, acele
întreprinderi care au realizat
propriile construcții, utilizând
credite bancare, fapt ce a
presupus grevarea de sarcini a
respectivelor construcții, în
favoarea băncilor creditoare;
practic, în acest caz, tocmai
întreprinderile care au probat
angajamentul pentru
realizarea unor investiții
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semnificative și de durată
(prin asumarea unor credite
bancare, utilizate pentru
investiții în bunuri imobile),
ar fi lipsite de posibilitatea de
a solicita ajutor de stat în
temeiul HG nr. 807/2014.
Prin urmare, la definirea
cerinței referitoare la
inexistența sarcinilor asupra
bunului imobil, unde se va
afla locația de realizare a
investiției, trebuie avută în
vedere distincția dintre
tipurile de proiecte de
investiții, prezentată mai sus;
astfel, această cerință ar
trebui limitată doar la
proiectele de investiții care
includ lucrări de construcții.
De altfel, o asemenea de
abordare ar fi consecventă cu
modul de reglementare al
acestei cerințe în cazul
proiectelor finanțate prin
FESI; e.g., la Secțiunea 3.2,
pct. 5, lit. c) din Ghidul
Solicitantului aferent POIM
2.2, lansat în consultare
publică, cerința, conform
căreia imobilul destinat
implementării proiectului
trebuie să fie liber de sarcini,
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se aplică numai în cazul
investițiilor care includ
lucrări de construcție ce se
supun autorizării.

Propuneri de modificare a Proiectului de Hotărâre pentru modificarea şi 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
Nr.
crt.
1

2

Descriere

Document/Articol/Pagina

Prag minim
locuri de
muncă
generate

Pct.14. din Hotărârea de
modificare HG 332/2014

Anexa 3 la HG 332/2014

Forma
actuală
să conducă la
crearea a cel
puțin 100
locuri de
muncă
Creează cel
puțin 100
locuri de
muncă;

Forma
propusă
să conducă la
crearea a cel
puțin 50
locuri de
muncă
Creează cel
puțin 50
locuri de
muncă;

Motivare
Având în vedere contextul actual generat de pandemie,
apreciem ca fiind foarte dificil ca investitorii să creeze
cel puțin 100 de locuri de muncă în majoritatea
industriilor, având în vedere atitudinea mai degrabă
pudențială vis-a-vis de planuri viitoare de dezvoltare.
Pentru a face atractivă schema pentru cât mai mulți
investitori recomandăm scăderea pragului de locuri de
muncă nou create de la 100 la 50.
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