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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 

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 

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) și au fost incluse în anexa acestui document. 

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 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. crt. Descriere Document / Articol/Pagina Forma actuală Forma propusă Motivare

1

Sesiuni depunere Hotărâre Articolul 19 (1) Ministerul Finanțelor are obligația de a publica pe site-ul său textul 

integral al prezentei scheme, perioada sesiunilor în care se pot înregistra 

cereri de acord pentru finanțare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de 

stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual, a bugetului total alocat 

schemei, a bugetului alocat fiecărei sesiuni, în conformitate cu prevederile 

legilor bugetare anuale.

(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data 

expirării perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru 

finanțare sau la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile 

de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat 

schemei sau bugetului alocat sesiunii, în conformitate cu prevederile legilor 

bugetare anuale.

(3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanţare 

înregistrate, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului alocat sesiunii 

sau bugetul anual al schemei este suplimentat în conformitate cu prevederile 

legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor publică pe site-ul său bugetul 

rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data deschiderii unei noi 

sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare.

(1) Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său 

textul integral al prezentei scheme, perioada sesiunilor în care se pot 

înregistra cereri de acord pentru finanțare, data de la care se pot înregistra 

cereri de acord pentru finanțare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de 

stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual, a bugetului total alocat 

schemei, a bugetului alocat fiecărei sesiuni, în conformitate cu prevederile 

legilor bugetare anuale.

(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data 

expirării perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru 

finanțare sau la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile 

de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat 

schemei sau bugetului alocat sesiunii, în conformitate cu prevederile legilor 

bugetare anuale.

(3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanţare 

înregistrate, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului alocat sesiunii 

sau bugetul anual al schemei este suplimentat în conformitate cu prevederile 

legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor publică pe site-ul său bugetul 

rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data deschiderii unei noi 

sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare.

Depunerea continuă asigură flexibilitate pentru potențialii investitori pentru a planifica calendarul 

investiției, având posibilitatea de a demara investiția într-un orizont de timp predictibil.

Mai mult, în tarile învecinate (Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia) schemele de ajutor de stat 

funcționează prin depunere continuă. Cu un sistem de depunere prin sesiuni, Romania pierde parțial 

avantajul competitiv ca țară în analiza multicriterială pe care o derulează un potențial investitor în 

selectarea locației.

Din perspectiva bugetului schemei, considerăm că întreruperea depunerii continue nu este necesară  

având în vedere că oprirea programului (prin atingerea limitei bugetare) este deja posibila in 

versiunea actuală a HG 807/2014. 

Având în vedere interesul semificativ al investitorilor pentru această schemă de ajutor de stat în 

ultimii ani, considerăm că împărțirea perioadei de depunere continuă în sesiuni poate presupune 

aglomerarea de cereri de finanțare pe un orizont de timp foarte scurt care poate ridica probleme 

semnificative legate de analiza acestora. Totodată vor fi probabil companii amânate pentru sesiuni 

ulterioare după consumarea bugetului sesiunii respective, lucru care ar putea fi critic pentru aceste 

companii în sensul în care nu vor mai putea implementa investițiile respective - având astfel un efect 

negativ al dezvoltării regionale.

În vederea acomodării  numărului mare de investiții care solicită finanțare și astfel pentru a captura o 

parte cât mai mare a a beneficiilor generate de acestea pentru economia românească, dar în același 

timp a avea și un timp rezonabil pentru o analiză corectă a acestor aplicații, o altă opțiune ce ar putea 

fi luată în calcul ar putea fi suplimentarea personalului alocat pentru analiza proiectelor.

2

Sesiuni depunere Anexa 2 articolul 2 (2) 	Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 

30 de zile. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către 

Ministerul Finanţelor pe site-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu 

cel puţin 45 de zile înainte de data deschiderii sesiunilor.

 

(3)	 Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor sau după 

data la care se constată că finanţarea solicitată prin cererile de acord pentru 

finanţare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei sau bugetului 

alocat sesiunii se restituie întreprinderilor.

(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni 

de 30 de zile. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către 

Ministerul Finanţelor pe site-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu 

cel puţin 45 de zile înainte de data deschiderii sesiunilor începe de la data 

comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform art. 19 

alin. (1) din hotărâre

(3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor sau 

după data la care se constată că finanţarea solicitată prin cererile de acord 

pentru finanţare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei sau 

bugetului alocat sesiunii se restituie întreprinderilor

A se vedea motivarea de la Punctul 1.
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Timp analiza Anexa 2 articolul 6, 

alineatul (1)

Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează, conform art. 4, cererea de acord 

pentru finanţare însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 3, în 

termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul 

Finanţelor.

Anexa 2 articolul 6, alineatul (1)

Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează, conform art. 4, cererea de acord 

pentru finanţare însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 3, în 

termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul 

Finanţelor.

Pentru o bună și realistă planificare a perioadei de implementare a proiectului, a demarării acestuia și 

a pregătirii proiecțiilor financiare anuale apreciem că este necesar un timp mai scurt de analiză față 

de cel propus, astfel încât aplicatul să primească un răspuns cât mai rapid și să poată realiza etape 

importante pentru implementarea optima a proiectului (ex. obținerea cofinanțării).

4

Intensitate ajutorului 

de stat

Nu este cazul Nu există corespondență în text Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile 

eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:

....

....

....

*valorile se vor stabili de către Autoritățile relevante din România+

Având în vedere modificările intensităților brute pentru perioada 2022-2027 conform comunicării 

Comisiei Europene din data de 20.12.2021, considerăm oportună actualizarea HG 807/2014 în această 

privință, pentru o claritate cât mai bună a modului cum se aplică noile prevederi pentru prezenta 

schemă de ajutor de stat.


