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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 

Hotărârea Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de 

granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.  

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 12 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. Ne bucurăm 

și salutăm această nouă inițiativă care va plasa și Ministerului Economiei în poziția de a instrumenta 

ajutoare de stat și, astfel, de a contribui la dezvoltarea economică a României. 

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. 

 

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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Propuneri de modificare a Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucratoare

Nr. crt. Document / Articol Forma actuală Forma propusă Motivare
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Art. 7. (1) Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru 

realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în 

favoarea unei noi activităţi economice.

(1) a) Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru 

realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în 

favoarea unei noi activităţi economice.

b) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 13,5 milioane lei, 

respectiv echivalentul a aproximativ 3 milion euro;

Considerăm necesară introducerea pragului minim de investiții de 13,5 milioane lei, 

respectiv 3 milioane euro în scopul atragerii investiților solide și care se pot susține/co-

finanța. Totodată, pragul este oportun și în scopul eficientizării alocării resurselor 

administrative pentru investiții care pot avea un impact major în economie.
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Art 3. Punctul 15 locaţia realizării investiţiei - sediul social sau unul din punctele de 

lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiţia, astfel cum se 

înregistrează la oficiul registrului comerţului, conform prevederilor 

legale în vigoare;

locaţia realizării investiţiei – sediul social sau unul din punctele de 

lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiţia, astfel cum se 

înregistrează care urmează a fi înregistrată la oficiul registrului 

comerţului, conform prevederilor legale în vigoare;

Textul propus este interpretabil și nu clarifică situația în care investiția este greenfield, 

înființează o noua unita unde nu există punct de lucru declarat la Registrul Comerțului la 

data depunerii.
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Art. 16 Punctele (2), (3) și 

(4)

2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în 

sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se 

comunică de către Ministerul Economiei pe website-ul său, cu cel 

puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.

(3) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează 

doar în intervalul sesiunii.

(4) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor 

se restituie întreprinderilor.

2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în 

sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se 

comunică de către Ministerul Economiei pe website-ul său, cu cel 

puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.

(3) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează 

doar în intervalul sesiunii în mod continuu până la epuizarea 

bugetului.

(4) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor 

se restituie întreprinderilor.

Depunerea continuă asigură flexibilitate pentru potențialii investitori pentru a planifica 

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

predictibil.

De clarificat, dacă nu se renunță la sesiuni, cum se va realiza analiza proiectelor.
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Art. 28 Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să 

informeze Ministerul Economiei cu privire la demararea investiţiei, în 

termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru 

finanţare.

Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să 

informeze Ministerul Economiei cu privire la demararea investiţiei, în 

termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru 

finanţare.

Întreprinderea poate demara investiția după înregistrarea Cererii de 

finanțare.

Paragraful introdus introduce o clarificare cu privire la posibilitatea demarării proiectului 

de investiții după depunere cererii de finanțare.
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Anexa 1 - Lista 

sectoarelor de activitate 

pentru care se acordă 

ajutoare de stat

Propunem extinderea listei sectoarelor de activitate eligibile cu toate 

codurile CAEN aferente industriei prelucrătoare (de la 1 la 332) cu 

excepția celor excluse prin Regulamentul European( de exemplu Cod 

CAEN 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice2120 in forma 

actuala este exclus). 

De asemenea, propunem extinderea listei sectoarelor de activitate 

eligibile prin adaugarea grupei CAEN 38 - Colectarea, tratarea și 

eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor 

reciclabile.

Sectoarele propuse se regasesc printre prioritățile programelor de competitivitate,mediu  

si sanatate ale Uniunii Europene și unul dintre deficitele politicii de mediu si sanatate ale 

României. Aceste proiecte sunt de obicei mari și costisitoare și ar trebui să poată fi 

finanțate pentru a crea un stimulent pentru investiții pentru companiile interesate.

Printre cele mai importante coduri CAEN de inclus in lista codurilor eligibile ar fi: 101 

"Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne", 21 "Fabricarea 

produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice", 22 "Fabricarea 

produselor din cauciuc şi mase plastice",  325 "Fabricarea de dispozitive, aparate şi 

instrumente medicale şi stomatologice".

Activitățile desfășurate în cadrul grupei CAEN 38, deși nu sunt considerate a fi parte a 

industriei prelucratoare,  pot implica transformari fizice sau chimice. In plus, reciclarea 

fizică și chimică a deșeurilor reprezinta una dintre prioritățile programelor de mediu ale 

Uniunii Europene și considerăm necesară includerea acestei grupe în lista sectoarelor 

eligibile. 

6 Vă propunem de asemenea, dacă este posibil, să analizați oportunitatea încadrării în categoria de costuri eligibile a cheltuielilor cu serviciile de consultanță în management oferite potențialilor beneficiari din industria prelucrătoare. 


