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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 membrilor AMCOR 

cu privire la Proiectul de Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea 

investițiilor strategice pentru noi activități economice în valoare de cel puțin 500 de milioane de lei 

publicat de către Ministerul Finanțelor pe data de 25.05.2021 la adresa 
https://mfinante.gov.ro/ro/acasa/transparenta/proiecte-acte-normative .   

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 economic în care ne aflăm. 

Dat fiind contextul economic actual considerăm că este extrem de oportun pentru mediul de 

afaceri din România demersul Ministerului Finanțelor de consultare publică pe Proiectul de Hotărâre 

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor strategice pentru noi 

activități economice în valoare de cel puțin 500 de milioane de lei.  

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 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 

mailto:publicinfo@mfinante.gov.ro
https://mfinante.gov.ro/ro/acasa/transparenta/proiecte-acte-normative


 

2 
AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) 

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, et. 1, sector 2, București 
Date de contact: office@amcor.ro, tel. 021.311.51.75, fax 031.817.44.81, www.amcor.ro 

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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Nr. 

crt. 
Descriere 

Document / 

Articol/Pagina 
Forma actuală Forma propusă Motivare 

1 

Posibilitatea 

de a aplica si 

pentru 

companii care 

au activitate in 

Romania si 

intentioneaza 

o extindere 

semnificativa 

a activitatii  

Proiect HG 

Cap. I Art. 1. 

 Art. 1 - Scopul prezentei hotărâri îl 

reprezintă instituirea unei scheme de 

ajutor de stat, denumită în continuare 

schemă, având ca obiectiv dezvoltarea 

regională prin realizarea de 

investiţiiinițiale pentru noi activități 

economiceale căror costuri eligibile 

sunt în valoare de cel puțin 500 

milioane leicostând în demararea unei 

unităţi noi sau în diversificarea 

activităţii unei unităţi în sectoarele 

economice prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 1 - Scopul prezentei hotărâri îl 

reprezintă instituirea unei scheme de 

ajutor de stat, denumită în continuare 

schemă, având ca obiectiv dezvoltarea 

regională prin realizarea de investiţii 

inițiale pentru noi activități economice 

ale căror costuri eligibile sunt în 

valoare de cel puțin 500 milioane lei 

constând în extinderea activității 

existente, demararea unei unități noi 

sau în diversificarea activității unei 

unități în sectoarele economice 

prevăzute în anexa nr. 1. 

În forma propusă, criteriul 

de eligibilitate în cauză 

presupune excluderea din 

lista potențialilor solicitanți 

de ajutor de stat a 

întreprinderilor românești și 

străine, care desfășoară deja, 

în România, activități de 

tipul celor ce fac obiectul 

Schemei. 

Considerăm că această 

excludere este 

discriminatorie, injustă și 

afectează îndeplinirea 

obiectivelor urmărite prin 

Schema de ajutor de stat. 

 

Intreprinderile care 

activează în România nu vor 

avea nici posibilitatea 

teoretică de a obține ajutoare 

de stat pentru investiții 

inițiale în activitățile de tipul 

celor desfășurate în prezent, 

subminând astfel procesul 

de consolidare economică a 

unor operatori care și-au 

demonstrat deja viabilitatea 

Proiect HG 

Cap. III, Art.6, 

Alineat (2)  

    Art. 6 - (1) Sunt considerate 

cheltuieli eligibile costurile fără 

T.V.A. aferente realizării, respectiv 

achiziţionării, după caz, de active 

corporale şi necorporale noi. 

    (2) Active corporale reprezintă 

activele asociate investiţiei iniţiale în 

favoarea unei noi activități economice, 

costând în demararea unei unităţi noi 

sau în diversificarea activităţii unei 

unităţi în sectoarele economice 

prevăzute în anexa nr. 1, reprezentate 

de: 

    (a) .... 

    (2) Active corporale reprezintă 

activele asociate investiției inițiale în 

favoarea unei noi activități economice, 

costând în extinderea activității 

existente, demararea unei unități noi 

sau în diversificarea activității unei 

unități în sectoarele economice 

prevăzute în anexa nr. 1, reprezentate 

de: 

 (a) .... 
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Proiect HG  

Art.15, Alineat 

(2), litera (b)  

 Art. 15 - (2) Întreprinderile cu cel 

puțin un exercițiu financiar încheiat 

pot beneficia de ajutor de stat în baza 

schemei dacă îndeplinesc cumulativ, 

la data înregistrării cererii de acord 

pentru finanţare, criteriile prevăzute la 

alin. (1), precum şi următoarele criterii 

de eligibilitate: 

    a) au rentabilitatea cifrei de afaceri 

mai mare decât 1% în ultimul 

exerciţiu financiar încheiat; 

    b) nu desfășoară sau nu au mai 

desfășurat în România activitatea 

pentru care se solicită finanțare; 

    c) au capitalurile proprii pozitive în 

ultimul exerciţiu financiar încheiat. 

 Art. 15 - (2) Întreprinderile cu cel 

puțin un exercițiu financiar încheiat 

pot beneficia de ajutor de stat în baza 

schemei dacă îndeplinesc cumulativ, 

la data înregistrării cererii de acord 

pentru finanţare, criteriile prevăzute la 

alin. (1), precum şi următoarele criterii 

de eligibilitate: 

    a) au rentabilitatea cifrei de afaceri 

mai mare decât 1% în ultimul 

exerciţiu financiar încheiat; 

    b) nu desfășoară sau nu au mai 

desfășurat în România activitatea 

pentru care se solicită finanțare; 

   c) au capitalurile proprii pozitive în 

ultimul exerciţiu financiar încheiat. 

și interesul de  a investi în 

România. 

 

Această conjunctură poate 

determina întreprinderile 

deja prezente în România să 

își îndrepte investițiile 

proprii către unități din alte 

state care oferă facilități de 

tipul celor preconizate prin 

Schemă. Astfel, în condițiile 

în care nu pot beneficia, în 

România, de oportunitatea 

oferită prin Schemă, 

întreprinderile deja prezente 

în România nu vor fi 

stimulate să investească 

local, pentru că acele 

investiții s-ar afla în 

concurență cu investițiile 

realizate de întreprinderi ce 

vor beneficia de ajutoare de 

stat din cadrul Schemei - 

practic, întreprinderile deja 

prezente în România vor 

trebui să identifice alte 

mijloace pentru a compensa 

avantajul financiar oferit 

Proiect HG  

Art.16, litera 

(a)  

Art. 16 - Investiţiile realizate de 

întreprinderi în cadrul schemei trebuie 

să îndeplinească cumulativ 

următoarele criterii de eligibilitate: 

a) să fie considerate investiţii iniţiale 

în favoarea unei noi activităţi 

economice, astfel cum acestea sunt 

definite la art. 1 lit. l) şi m) din 

Procedura privind acordarea 

ajutoarelor de stat prevăzută la anexa 

nr. 2 

Art. 16 - Investiţiile realizate de 

întreprinderi în cadrul schemei trebuie 

să îndeplinească cumulativ 

următoarele criterii de eligibilitate: 

a) să fie considerate investiţii iniţiale 

în favoarea unei noi activităţi 

economice, astfel cum acestea sunt 

definite la art. 1 lit. l) şi m) din 

Procedura privind acordarea 

ajutoarelor de stat prevăzută la anexa 

nr. 2; 
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Procedura, Art 

1 

Art. 1  

 

l) investiţia iniţială în favoarea unei 

noi activităţi economice- investiţia în 

active corporale şi necorporale aflate 

în acelaşi perimetru, legate de: 

(i) demararea unei unităţi noi sau de  

(ii) diversificarea activităţii unei 

unităţi, cu condiţia ca noua activitate 

să nu fie identică sau similară cu 

activitatea desfăşurată, respectiv care 

se încadrează într-un alt cod CAEN; 

Art. 1. 

 

l) investiţia iniţială în favoarea unei 

noi activităţi economice- investiţia în 

active corporale şi necorporale aflate 

în acelaşi perimetru, legate de: 

 

(i) Extinderea activității existente; 

(ii) demararea unei unităţi noi sau de  

(iii) diversificarea activităţii unei 

unităţi, cu condiţia ca noua activitate 

să nu fie identică sau similară cu 

activitatea desfăşurată, respectiv care 

se încadrează într-un alt cod CAEN; 

întreprinderilor ce vor 

beneficia de ajutor din 

cadrul Schemei, varianta cea 

mai probabilă fiind de a 

căuta, în alte state membre, 

facilități (de tipul ajutoarele 

oferite prin Schemă) de care 

nu se pot bucura în 

România. 

 

Prin includerea tuturor 

tipurilor de activități, se 

creează condiții similare 

pentru toate întreprinderile 

care intenționează să aplice 

pentru obținerea ajutorului 

de stat, indiferent daca au 

sau nu prezenta/activitate  in 

Romania.  

Anexa 1 la 

Procedura 

  Anexa Nr. 1 la procedură (...) 

CERERE DE ACORD PENTRU 

FINANŢARE (...) 

Prezentarea succintă a investiţiei 

realizate în cadrul schemei: (...) 

- încadrarea investiţiei în categoria 

investiţiei iniţiale în favoarea unei noi 

activități economice: 

□ demararea unei unităţi noi, 

□ diversificarea activității unității; 

  Anexa Nr. 1 la procedură (...) 

CERERE DE ACORD PENTRU 

FINANŢARE (...) 

Prezentarea succintă a investiţiei 

realizate în cadrul schemei: (...) 

- încadrarea investiției în categoria 

investiției iniţiale în favoarea unei noi 

activități economice: 

□ Extinderea activitatatii existente, 

□ demararea unei unităţi noi, 

□ diversificarea activității unității; 

2 

Adaptarea 

criteriului 

referitor la 

rentabilitatea 

economica la 

contextul 

economic 

actual 

Proiect HG  

Art.15, Alineat 

(2), litera (a)  

    Art. 15 - (1) Pot beneficia de ajutor 

de stat în baza schemei întreprinderile 

care îndeplinesc cumulativ, la data 

înregistrării cererii de acord pentru 

finanţare, următoarele criterii de 

eligibilitate: 

... 

(2) Întreprinderile cu cel puțin un 

exercițiu financiar încheiat pot 

 a) au rentabilitatea cifrei de afaceri 

mai mare ca zero in ultimul exercitiu 

financiar incheiat, cu exceptia anilor 

financiari afectați de pandemii sau alte 

evenimente cu efecte critice pentru 

situatia economica, cu conditia ca in 

anul precedent unei astfel de situatii, 

compania a indeplinit criteriul; 

Avand in vedere perioada 

pandemica pe care o 

traversam este de asteptat ca 

intreprinderi solide care au 

planuri de investitii in viitor 

sa inregistreze pierderi 

financiare intr-un exercitiu 

financiar incheiat. 

Recomandam modificarea 



 

6 
AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) 

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, et. 1, sector 2, București 
Date de contact: office@amcor.ro, tel. 021.311.51.75, fax 031.817.44.81, www.amcor.ro 

beneficia de ajutor de stat în baza 

schemei dacă îndeplinesc cumulativ, 

la data înregistrării cererii de acord 

pentru finanţare, criteriile prevăzute la 

alin. (1), precum şi următoarele criterii 

de eligibilitate: 

    a) au rentabilitatea cifrei de afaceri 

mai mare decât 1% în ultimul 

exerciţiu financiar încheiat; 

paragrafului care 

restrictioneaza eligibilitatea 

intreprinderilor cu cel putin 

un exercitu financiar 

incheiat cu rentabilitatea 

mai mica de zero, rezultat 

financiar cauzat in mod 

exceptional de contextul 

pandemic. 

3 

Largirea 

sferei 

activitatilor 

care pot aplica 

pe schema 

Proiect HG, 

Anexa 1 
A se vedea Anexa 1 Proiect HG 

A se vedea Anexa 1 propunere 

AMCOR 

Consideram ca prin aceasta 

schema ar trebui sa fie 

vizate toate sectoarele 

economice cu excepția 

anumitor activități 

economice care nu sunt 

eligibile si care vor fi expres 

menționate in Anexa 1. 

 

Mai mult, consideram 

necesar sa se creeaze 

condiții similare pentru toate 

întreprinderile care 

intenționează să aplice 

pentru obținerea ajutorului 

de stat, indiferent dacă o vor 

face pe schemele de ajutor 

existente sau pe noua 

schemă de ajutor de stat. 
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ANEXA 1 PROIECT HG 

 

Nr. crt. Cod CAEN Denumire cod CAEN 

1.        204 

Fabricarea săpunurilor, detergenților și  

a produselor de întreținere,  

cosmetice și de parfumerie 

2.        21 
Fabricarea produselor farmaceutice de bază 

 și a preparatelor farmaceutice 

3.        22 
Fabricarea produselor din cauciuc 

 și mase plastice 

4.        255 

Fabricarea produselor metalice  

obținute prin deformare plastică;  

metalurgia pulberilor 

5.        26 
Fabricarea calculatoarelor și a  

produselor electronice și optice 

6.        27 Fabricarea echipamentelor electrice 

7.        28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. 

8.        29 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier,  

a remorcilor și semiremorcilor 

9.        301 Construcția de nave și bărci 

10.     302 Fabricarea materialului rulant 

11.     303 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 

12.     309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. 

13.     325 
Producția de dispozitive, aparate  

și instrumente medicale și stomatologice 

14.     7112 
Activități de inginerie și consultanță  

tehnică legate de acestea 
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ANEXA 1 PROPUNERE AMCOR 

 

Se adaugă listei prevăzută la Anexa 1 următoarele coduri CAEN: 

Nr. crt. 
Cod 

CAEN 
Denumire cod CAEN 

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 

1 1 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 

2 2 Silvicultură şi exploatare forestieră 

3 3 Pescuitul şi acvacultura 

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 

4 5 Extracţia cărbunelui superior şi inferior 

5 6 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 

6 892 Extracţia şi aglomerarea turbei 

7 91 
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi 

gazelor naturale 

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 

8 102 
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi 

moluştelor 

9 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

10 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 

11 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 

12 1104 
Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin 

fermentare 

13 1105 Fabricarea berii 

14 1106 Fabricarea malţului 

15 12 Fabricarea produselor din tutun 

16 131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 

17 19 
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor 

obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

18 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază 

19 2051 Fabricarea explozivelor 

20 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 

21 24 Industria metalurgică 

22 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei 

23 2591 
Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse 

similare din oţel 

24 301 Construcţia de nave şi bărci 

25 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 
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26 33 
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 

echipamentelor 

SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE 

ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT 

27 35 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII 

28 41 Construcţii de clădiri 

29 42 Lucrări de geniu civil 

30 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; 

REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR 

31 45 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 

repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 

32 46 
Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete 

33 47 
Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor 

SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 

34 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 

35 50 Transporturi pe apă 

36 51 Transporturi aeriene 

37 522 Activităţi anexe pentru transporturi 

SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 

38 60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 

39 61 Telecomunicaţii 

SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI 

40 64 
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de 

asigurări şi ale fondurilor de pensii 

41 65 

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de 

pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări 

sociale) 

42 66 
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi 

de asigurare şi fonduri de pensii 

SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE 

43 68 Tranzacţii imobiliare 

SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII-SUPORT 

44 77 Activităţi de închiriere şi leasing 



 

10 
AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) 

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, et. 1, sector 2, București 
Date de contact: office@amcor.ro, tel. 021.311.51.75, fax 031.817.44.81, www.amcor.ro 

45 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă 

SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI 

SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC 

46 84 
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 

sistemul public 

SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI 

RECREATIVE 

47 92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 

48 93 Activităţi sportive, recreative şi distractive 

SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII 

49 94 Activităţi asociative diverse 

SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN 

CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI 

ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI 

SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU 

50 97 
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de 

angajator de personal casnic 

51 98 
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de 

bunuri şi servicii destinate consumului propriu 

SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI 

ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE 

52 99 
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor 

extrateritoriale 

 


