
 

 
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 

Nr. înregistrare: 267/18.08.2022 

Către: Ministerul Economiei 

În atenția: dezbateri_publice@economie.gov.ro 

Subiect: Propuneri consultare Ghidul Solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr.959/2022 

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate 

industriei prelucrătoare 

 

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 

Ghidul Solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr.959/2022 pentru instituirea unei scheme de 

ajutor de stat privind 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. 

Ne bucurăm și salutăm această nouă inițiativă care va plasa Ministerul 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 

mailto:dezbateri_publice@economie.gov.ro
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Propuneri de modificare a Proiectul de Ghid al Solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare 
 

Nr. crt. 
Document / 

Articol 
Forma actuală Forma propusă Motivare 

1 

Ghid, Cap. I 
pct. 6 
lit. G 

6. Criterii de eligibilitate ale 
solicitantului 
 
g) asigură o contribuţie 
financiară de cel puţin 25% 
din costurile eligibile, fie prin 
resurse proprii, fie prin 
finanţare externă, sub o 
formă care să nu facă 
obiectul niciunui alt ajutor 
public; 
(...) 
Precizări 
Active corporale = utilaje, 
mașini, echipamente, 
instalații tehnice, construcții 
aferente investiției 
 

Active corporale = terenuri, utilaje, mașini, 
echipamente, instalații tehnice, construcții 
aferente investiției 

Propunem includerea terenului in 
lista activelor corporale eligibile, asa 
cum este prevăzut si in HG – Art.3, 
punct 1. 

2 

Ghid, Cap. I 
pct. 6 
lit. i 

6. Criterii de eligibilitate ale 
solicitantului 
Pentru a fi inclus ca potențial 
beneficiar al schemei de 
ajutor de stat, 
întreprinderile trebuie să 
îndeplinească cumulativ, la 
data depunerii cererii, 
următoarele criterii de 
eligibilitate: 
(...) 

6. Criterii de eligibilitate ale solicitantului 
i) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai 
mare decât zero în unul din ultimele trei 
exerciții financiare încheiate, numai în 
cazul  întreprinderilor in activitate; 
j) au capitalurile proprii pozitive în ultimul 
exercițiu financiar încheiat, numai în cazul  
întreprinderilor in activitate; 

Conform HG 959/2022 Art. 17, alin. 
(1) și (2), orice întreprindere 
(întreprindere mare sau IMM) 
înregistrata conform Legii 31/1990 și 
care îndeplinește condițiile 
enumerate, poate beneficia de 
ajutor de stat pe prezenta schemă.  
Cu toate acestea nu sunt incluse 
definițiile întreprinderilor in 
activitate/nou-înființate. 
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i) au rentabilitatea cifrei de 
afaceri mai mare decât zero 
în unul din ultimele trei 
exerciții financiare încheiate; 

3 

Ghid, Cap. I 
pct. 7 
lit. B 

7. Documente care trebuie 
să însoțească cererea de 
acord pentru finanțare 
Cererea de acord pentru 
finanțare, întocmită conform 
modelului prevăzut în anexa 
nr. 1, este însoțită de 
următoarele documente: 
[...] 
b) situații financiare anuale 
aprobate corespunzătoare 
ultimelor 2 exerciții 
financiare încheiate, în 
copie; 
 

7. Documente care trebuie să însoţească 
cererea de acord pentru finanțare 
b) situații financiare anuale aprobate 
corespunzătoare ultimelor 2 exerciții 
financiare încheiate, în copie, după caz 
Pentru intreprinderile nou-infiintate nu se 
depun situații financiare.  

4 

Ghid, Cap. I 
pct. 7 

7. Documente care trebuie 
să însoţească cererea de 
acord pentru finanțare, 
pagina 11 
Fiecare loc de muncă creat 
prin investiţie se menţine 
pentru o perioadă de cel 
puţin 5 ani în cazul 
întreprinderilor mari sau, cel 
puțin 3 ani, în cazul IMM-
urilor de la data la care locul 
de muncă a fost ocupat 
pentru prima dată, cu 
excepția cazului în care locul 
de muncă s-a pierdut în 

7. Documente care trebuie să însoţească 
cererea de acord pentru finanțare, pagina 
11 
Fiecare loc de muncă creat prin investiție 
se menţine  pentru o perioadă de cel puțin 
5 ani în cazul întreprinderilor mari sau, cel 
puțin 3 ani, în cazul IMM-urilor de la data 
la care locul de muncă a fost ocupat pentru 
prima dată,  cu excepția cazului în care 
locul de muncă s-a pierdut în perioada 1 
ianuarie 2020-30 iunie 2021. 

Nu credem că are obiect această 
precizare. 



3 
 

perioada 1 ianuarie 2020 - 
30 iunie 2021 

5 

Ghid, Cap. I 
pct. 7 
lit. c & d 

7. Documente care trebuie 
să însoţească cererea de 
acord pentru finanțare 
c) certificat de atestare 
fiscală privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată la 
bugetul general consolidat,  
inclusiv pentru punctele de 
lucru; 
d) certificat de atestare 
fiscală privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată către 
bugetul local, în original, 
inclusiv pentru punctele de 
lucru; 
 

7. Documente care trebuie să însoţească 
cererea de acord pentru finanțare 
c) certificat de atestare fiscală privind 
îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul 
general consolidat,  inclusiv pentru 
punctele de lucru; 
d) certificat de atestare fiscală privind 
îndeplinirea obligaţiilor de plată către 
bugetul local, în original, inclusiv pentru 
punctele de lucru; 

Propunem eliminarea prezentării 
certificatelor fiscale la data depunerii 
aplicației și introducerea obligației 
prezentării acestora la data 
depunerii Cererilor de plată, similar 
cu alte scheme de ajutor de stat în 
cadrul cărora s-a observat 
funcționarea foarte bună a acestui 
sistem. 

6 

Ghid, Cap. I 
pct. 7 
lit. c & d 

N/A Propunem să se includă în Capitolul 1 
“Informații generale” o secțiune care să 
conțină informații referitoare la 
întreprinderile care pot solicita ajutor de 
stat. (de ex. definiția societăților nou-
înființate, respectiv definiția societăților in 
activitate care deși menționate in HG art. 
17, alin (10 si (2) nu sunt definite). 
Propunem următoarele definiții: 
 
Întreprindere nou-înființată = 
întreprinderea înființată în anul 
înregistrării cererii de acord pentru 
finanțare  sau  întreprinderea  care  a 
desfășurat/nu  a  desfășurat activitate  

Conform HG 959/2022 Art. 17, alin. 
(1) și (2), orice întreprindere 
(întreprindere mare sau IMM) 
înregistrata conform Legii 31/1990 și 
care îndeplinește condițiile 
enumerate, poate beneficia de 
ajutor de stat pe prezenta schemă.  
Cu toate acestea nu sunt incluse 
definițiile întreprinderilor in 
activitate/nou-înființate. 
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economică, dar  nu  mai mult de 3 ani 
fiscali consecutivi înainte de data 
înregistrării cererii. Întreprindere în 
activitate = întreprinderea care 
desfășoară activitate economică de mai 
mult de 3  ani  fiscali  consecutivi  de  la  
data  înregistrării  cererii  de  acord  
pentru  finanțare  şi  are  situații 
financiare anuale aprobate 
corespunzătoare ultimului exercițiu 
financiar încheiat. 
 

7 

Ghid, Cap II, 
b) 

b) Etapa verificării 
îndeplinirii criteriilor de 
eligibilitate și a condițiilor 
impuse de HG nr.959/2022 
și prezentul ghid, care 
cuprinde: 
- analiza cererii de acord 
pentru finanțare și a 
documentelor anexate 
acesteia; 
- analiza locației avută în 
vedere pentru investiția 
inițială sau pentru investiția 
inițială pentru o nouă 
activitate economică, după 
caz, în vederea respectării 
prevederilor art.15 (1)-(3) 
din HG nr.959/2022; 
- solicitarea de informaţii 
şi/sau documente pentru 
completarea cererii de acord 
pentru finanțare, dacă este 

b) Etapa verificării îndeplinirii criteriilor de 
eligibilitate și a condițiilor impuse de HG 
nr.959/2022 și prezentul ghid, care 
cuprinde: 
- analiza cererii de acord pentru finanțare 
și a documentelor anexate acesteia; 
- analiza locației avută în vedere pentru 
investiția inițială sau pentru investiția 
inițială pentru o nouă activitate 
economică, după caz, în vederea 
respectării prevederilor art.15 (1)-(3) din 
HG nr.959/2022; 
- solicitarea de informaţii şi/sau 
documente pentru completarea cererii de 
acord pentru finanțare, dacă este cazul; 
- calcularea punctajului, conform grilei din 
anexa nr.5                                                                                                                                                         
- Aplicarea criteriilor de departajare, in 
cazul in care doi, sau mai multi aplicanti 
obtin acelasi punctaj conform grilei din 
anexa nr. 5,  și comunicarea rezultatului 
întrepinderii solicitante.      

Avand in vedere ca exista 
posibilitatea ca doua, sau mai multe 
aplicatii sa obtina punctaje identice 
conform Anexei 5, se impune 
stabilirea unor criterii de departajare 
in acest sens. Astfel trebuie 
completata procedura din Ghid 
referitoare la etapa de verificare si 
trebuie stabilite criteriile de 
departajare. Propunem criteriul de 
departajare raportul dintre valoarea 
totala a taxelor generate de proiect 
pe perioada de implementare și 
menținere a investiției  și valoarea 
ajutorului de stat solicitat.  
Precizare: Valoarea totala a taxelor 
generate de proiect sunt formate din 
contributiile totale la bugetul general 
consolidat si la bugetele locale.  
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cazul; 
- calcularea punctajului, 
conform grilei din anexa nr. 
5, și comunicarea acestuia 
întrepinderii solicitante. 
 

8 

Ghid, Cap. II 
pct. 1 

Documentele prezentate în 
copie poartă pe fiecare 
pagină mențiunea „conform 
cu originalul”,  şi semnătura 
persoanei/persoanelor 
autorizate să reprezinte 
legal întreprinderea. 

Documentele prezentate în copie poartă 
pe fiecare pagină mențiunea „conform cu 
originalul”,  şi semnătura 
persoanei/persoanelor autorizate să 
reprezinte legal întreprinderea. 

Pentru a facilita procesul de semnare 
propunem eliminarea mențiunii de 
mai sus si introducerea in Cererea de 
finanțare următorul paragraf: 
“Declar pe propria răspundere că 
toate informațiile furnizate şi 
consemnate în prezenta cerere sunt 
corecte şi complete și că toate 
documentele în copie care însoțesc 
cererea sunt conforme cu 
originalele”. 
 

9 

Cap. II pct. 1 2. Acordarea ajutorului de 
stat 
1. b) Etapa verificării 
îndeplinirii criteriilor de 
eligibilitate și a condițiilor 
impuse de HG nr.959/2022 
și prezentul ghid, care 
cuprinde: 
- analiza cererii de acord 
pentru finanțare și a 
documentelor anexate 
acesteia; 
- analiza locației avută în 
vedere pentru investiția 
inițială sau pentru investiția 
inițială pentru o nouă 

2. Acordarea ajutorului de stat 
1. b) Etapa verificării îndeplinirii criteriilor 
de eligibilitate și a condițiilor impuse de HG 
nr.959/2022 și prezentul ghid, care 
cuprinde: 
- analiza cererii de acord pentru finanțare 
și a documentelor anexate acesteia; 
- analiza locației avută în vedere pentru 
investiția inițială sau pentru investiția 
inițială pentru o nouă activitate 
economică, după caz, în vederea 
respectării prevederilor art.15 (1)-(3) din 
HG nr.959/2022; 
- solicitarea de informații şi/sau 
documente pentru completarea cererii de 
acord pentru finanțare, dacă este cazul; în 

Este necesară stabilirea unor 
termene concrete pentru fiecare 
etapă de analiză 
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activitate economică, după 
caz, în vederea respectării 
prevederilor art.15 (1)-(3) 
din HG nr.959/2022; 
- solicitarea de informații 
şi/sau documente pentru 
completarea cererii de acord 
pentru finanțare, dacă este 
cazul; 
- calcularea punctajului, 
conform grilei din anexa nr. 
5, și comunicarea acestuia 
întreprinderii solicitante. 

termen de analiză de de maximum 30 de 
zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii 
de depunere 
- publicarea listei cererilor de Acord pentru 
finanțare considerate conforme și eligibile 
- calcularea punctajului, conform grilei din 
anexa nr. 5, și comunicarea acestuia 
întreprinderii solicitante în termen de 30 
de zile lucrătoare de la data publicării 
listei cererilor de finanțare conforme și 
eligibile 
- publicarea listei cererilor de Acord 
pentru finanțare selectate pentru 
finanțare în ordinea punctajului  
- publicarea listei de rezervă a cererilor de 
Acord pentru finanțare în în ordinea 
punctajului, în eventualitatea 
respingerii/retragerii proiectului anterior 
sau/și suplimentării bugetului 
 

10 

Cap. II pct. 5 Întreprinderea solicitantă 
transmite completarea 
documentației în termen de 
maxim 10 zile lucrătoare de 
la primirea solicitării de 
informații. 

Întreprinderea solicitantă transmite 
completarea documentației în termen de 
maxim 15 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării de informații. 

De aliniat cu HG 959 – articolul 26.  
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11 

Ghid cap 3, 
Pct 2 - 
recuperarea 
ajutorului de 
stat 

ME ia măsuri pentru 
recuperarea ajutorului de 
stat acordat, dacă 
întreprinderea:  
- nu respectă prevederile 
art. 9 din HG nr.959/2022; 
- nu a prezentat un raport 
auditat de către un auditor 
autorizat, conform art. 32(1) 
din HG nr.959/2022;  
- intră în procedură de 
faliment sau îşi suspendă 
activitatea; 
- nu respectă obligaţia 
asumată în temeiul art. 10 
din HG nr.959/2022; 
- mută locaţia realizării 
investiţiei într-o altă regiune, 
diferită de regiunea în care 
întreprinderea a beneficiat 
de ajutor de stat; 
- nu a notificat ME sau nu a 
obținut acordul din partea 
ME pentru prelungirea 
calendarului de realizare a 
investiției; 
- informează ME că este în 
imposibilitatea realizării 
investiției și a  planului de 
creare a locurilor de muncă ; 
- nu prezintă procesul verbal 
de recepție prevăzut la 
Capitolul 2, punctul 7, litera 
A din prezentul ghid ; 

ME ia măsuri pentru recuperarea ajutorului 
de stat acordat, dacă întreprinderea:  
- nu respectă prevederile art. 9 din HG 
nr.959/2022; 
- nu a prezentat un raport auditat de către 
un auditor autorizat, conform art. 32(1) din 
HG nr.959/2022;  
- intră în procedură de faliment sau îşi 
suspendă activitatea; 
- nu respectă obligaţia asumată în temeiul 
art. 10 din HG nr.959/2022; 
- mută locaţia realizării investiţiei într-o 
altă regiune, diferită de regiunea în care 
întreprinderea a beneficiat de ajutor de 
stat; 
- nu a notificat ME sau nu a obținut acordul 
din partea ME pentru prelungirea 
calendarului de realizare a investiției; 
- informează ME că este în imposibilitatea 
realizării investiției și a  planului de creare 
a locurilor de muncă ; 
- nu prezintă procesul verbal de recepție 
prevăzut la Capitolul 2, punctul 7, litera A 
din prezentul ghid ; 
- solicită ME revocarea acordului pentru 
finanțare ;                                                                                                                                                          
- nu respectă valoarea investitiei pe baza 
careia a obtinut punctajul aferent                                                                                                                      
- nu respectă numarul locurilor de munca 
create direct de proiectul de investitii, pe 
baza caruia a obtinut punctajul aferent.                                                                                                                                                                                                                                                   
Recuperarea ajutorului de stat in cazul 
nerespectarii valorii investitiei declarate 
initial, se va face proportional astfel:  

Avand in vedere faptul ca 
nerespectarea criteriului Locatia 
realizarii investitiei, pe perioada de 
implementare sau monitorizare, 
atrage revocarea si recuperarea 
ajutorului de stat conform Art 33 Alin 
1, lit e), este normal ca si 
nerespectarea criteriului Valoarea 
investitiei sa atraga aceleasi masuri, 
proportional cu gradul de 
nerespectare al criteriului. Astfel, 
propunem completarea Capitoulului 
3 punctul 2 din ghid cu masurile 
penalizatoare de recuperare a 
ajutorului de stat. Cele de mai sus se 
aplica si in cazul nerespectarii 
criteriului de evaluare Numarul 
locurilor de munca nou create 
pentru care se poate replica 
mecanismul de proportionalitate 
descris pentru criteriul de mai sus. 
Prin aceste masuri se poate limita 
cresterea artificiala a valorii 
investitiei si a numarului de locuri de 
munca in stadiul de depunere a 
cererilor de finantare cu simplul scop 
de a obtine punctaje ridicate pe cele 
doua criterii. 
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- solicită ME revocarea 
acordului pentru finanțare ; 

a) Pentru nerespectarea valorii investitiei 
in cazul in care proiectul a obtinut 20 de 
puncte la acest criteriu, insa la finalizarea 
perioadei de implementare a realizat o 
investitie intre 11 mil Euro si 20 mil Euro, 
se recupereaza 25% din valoarea 
ajutorului de stat, proportional cu 
numarul de puncte diferenta intre cele 
doua praguri ale criteriului Valoarea 
investitiei. 
b) Pentru nerespectarea valorii investitiei 
in cazul in care proiectul a obtinut 20 de 
puncte la acest criteriu, insa la finalizarea 
perioadei de implementare a realizat o 
investitie intre 3 mil Euro si 10 mil Euro, se 
recupereaza 50% din valoarea ajutorului 
de stat, proportional cu numarul de 
puncte diferenta intre cele doua praguri 
ale criteriului Valoarea investitiei. 
c) Pentru nerespectarea valorii investitiei 
in cazul in care proiectul a obtinut 15 de 
puncte la acestcriteriu, insa la finalizarea 
perioadei de implementare a realizat o 
investitie intre 3 mil Euro si 10 mil Euro, se 
recupereaza 25% din valoarea ajutorului 
de stat, proportional cu numarul de 
puncte diferenta intre cele doua praguri 
ale criteriului Valoarea investitiei.                                                                                                                                                                                                                                      
Regulile de recuperare descrise mai sus nu 
se aplica in cazul in care nu se respecta 
valoarea investitei declarate initial, insa 
valoarea investitiei la finalizarea perioadei 
de implementare nu schimba incadrarea 
in pragurile criteriului de evaluare. 
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Exemplu: Daca proiectul are o valoare a 
investitiei de 18 mil Euro pentru care a 
obtinut 15 puncte, iar la finalul perioadei 
de implementare valoarea investitiei este 
de 12 mil Euro, nu se aplica mecanismul 
de recuperare, deoarece proiectul ar fi 
obtinut acelasi punctaj si cu aceasta 
valoare.                                                                
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12 

Ghid, Cap 6 lit 
b) pag 6 în 
contradicție 
cu Cap 6 lit l) 
pag 9. 

b) activitatea întreprinderii 
se încadrează în codurile 
CAEN prevăzute în Anexa nr. 
1 la HG nr.959/2022; 
Atenție! 
Finanțarea poate fi solicitată 
pentru un singur cod CAEN. 
Activitatea pentru care se 
solicită finanţare poate fi 
principală sau secundară.                                                                                                                                        
l) minimum 10% din 
valoarea proiectului 
reprezintă investiții verzi; 
Exemple : 
Utilizarea surselor 
regenerabile de energie 
Retehnologizarea / 
achizitionarea 
echipamentelor mai 
eficiente energetic (inclusiv 
eficientizarea iluminatului în 
spațiile de producţie).  
Optimizarea funcţionării 
instalaţiilor şi a fluxurilor 
tehnologice 
Creșterea gradului de 
recuperare și reciclare a 
deșeurilor 
Alte activități aferente 
principiilor de economie 
circulară 
 

b) activitatea întreprinderii se încadrează în 
codurile CAEN prevăzute în Anexa nr. 1 la 
HG nr.959/2022; 
Atenție! 
Finanțarea poate fi solicitată pentru un 
singur cod CAEN. 
Activitatea pentru care se solicită finanţare 
poate fi principală sau secundară.                                                                                                                                    
l) minimum 10% din valoarea proiectului 
reprezintă investiții verzi; 
Exemple : 
Utilizarea surselor regenerabile de energie 
Retehnologizarea / achizitionarea 
echipamentelor mai eficiente energetic 
(inclusiv eficientizarea iluminatului în 
spațiile de producţie).  
Optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a 
fluxurilor tehnologice 
Creșterea gradului de recuperare și 
reciclare a deșeurilor 
Alte activități aferente principiilor de 
economie circulară  Propunem 
prezentarea unei liste detaliate cu 
investițiile verzi acceptabile în sensul 
prezentei scheme. 

Având în vedere condiția de 
eligibilitate a proiectului de la Litera 
l), coroborat cu valoarea minima a 
investitiei de 3 milioane EURO, 
observăm că minim 300.000 EURO 
trebuie alocați unei investiții verzi. 
Presupunând investiția într-un 
sistem fotovoltaic ce utilizeaza 
resurse solare, sau un sistem eolian 
ce utilizeaza resurse eoliene, pentru 
a le putea racorda la reteaua de 
energie electrica si pentru a le pune 
in functiune sunt necesare anumite 
proceduri si documente specifice 
operatorilor de retea, reglementate 
de ANRE. Una din conditii este ca 
beneficiarul sa aiba autorizat codul 
CAEN 3511 - Productia de energie 
electrica ca activitate secundara 
pentru a putea beneficia de 
compensarea energiei produse si 
livrate in retea. Autorizarea acestui 
cod CAEN va duce la neeligibilitatea 
investitiei, incalcand criteriul de 
eligibilitate de la Lit. b), Cap 6 din 
Ghid, de aceea propunem 
clarificarea in cadrul ghidului a 
acestei discrepante si totodata 
prezentarea unei liste detaliate cu 
investitiile verzi acceptabile in sensul 
prezentei scheme. 
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Ghid N/A Costurile legate de închirierea de active 
corporale pot fi luate 
în considerare în următoarele situaţii: 
a) în cazul terenurilor și clădirilor, 
contractul de închiriere trebuie să 
continue cel puţin timp de cinci ani de la 
data preconizată de finalizare a 
proiectului de investiţii pentru 
întreprinderile mari și cel puţin timp de 
trei ani în cazul IMM-urilor; Valoarea 
maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 
10 lei/mp/luna pentru teren si/sau 30 
lei/mp/luna pentru cladiri.  
 

Prin Ghid ar trebui sa se impuna 
limite pentru sumele aferente chiriei 
tinand cont de statisticile la nivel 
national in acest sens. Fara a limita 
aceste costuri, orice aplicant poate 
incrementa artificial valoarea 
investitiei si totodata se incurajeaza 
incheierea de contracte de inchiriere 
fictive, sau pe sume care nu sunt 
raportate la realitatea din piata.  

14 

Ghid N/A Costurile legate de închirierea de active 
corporale pot fi luate 
în considerare în următoarele situaţii: 
a) în cazul terenurilor și clădirilor, 
contractul de închiriere trebuie să 
continue cel puţin timp de cinci ani de la 
data preconizată de finalizare a 
proiectului de investiţii pentru 
întreprinderile mari și cel puţin timp de 
trei ani în cazul IMM-urilor; Valoarea 
maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 
10 lei/mp/luna pentru teren si/sau 30 
lei/mp/luna pentru cladiri. Sunt 
considerate eligibile costurile aferente cu 
chiria pentru terenuri si cladiri inregistrate 
pe o perioada de 2 ani după finalizarea 
implementării. 

Prin Ghid ar trebui sa se clarifice 
perioada pentru care costurile 
inregistrate cu chiria sunt eligibile. 
Fara a stabili perioada in care sunt 
eligibile aceste costuri, orice aplicant 
poate incheia contracte de inchiriere 
pentru o perioada de 10-20-30 de 
ani, cu plata chiriei in avans, 
facandu-le eligibile. Avand in vedere 
ca scopul schemei este stimularea 
investitiilor in industria 
prelucratoare, finantarea unui 
contract de inchiriere contravine 
acestui scop. 
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Anexa 1 - 
Cerere de 
finantare pct 
III Incadrarea 
investitiei 

III. Prezentarea succintă a 
investiției pentru care este 
solicitat sprijinul financiar 
Denumirea proiectului: 
Obiectivul investiției: 
Încadrarea investiției în 
categoria: 
a) investiției inițiale  
□ demararea unei unități noi 
□diversificarea producției 
unității 
□extinderea capacităţii 
unităţii 
 □schimbarea fundamentală 
a procesului general de 
producţie al unităţii 
SAU 
b) investiţiei iniţiale pentru o 
nouă activitate economică 
□demararea unei unități noi 
□diversificarea activității 
unității 
□ achiziția de active, în 
condițile prevăzute la art.3, 
pct.13, lit.b) din HG 
nr.959/2022. 
Se va bifa o singură variantă 
 

III. Prezentarea succintă a investiției pentru 
care este solicitat sprijinul financiar 
Denumirea proiectului: 
Obiectivul investiției: 
Încadrarea investiției în categoria: 
a) investiției inițiale  
□ demararea unei unități noi 
□diversificarea producției unității 
□extinderea capacităţii unităţii 
 □schimbarea fundamentală a procesului 
general de producţie al unităţii                                                                                                                                  
□achiziţie de active legate direct de o 
unitate,  în condițile prevăzute la art.3, 
pct.13, lit.b) din HG nr.959/2022. 
SAU 
b) investiţiei iniţiale pentru o nouă 
activitate economică 
□demararea unei unități noi 
□diversificarea activității unității 
□ achiziția de active aparținând unei 
unități, în condițile prevăzute la art.3, 
pct.14, lit.b) din HG nr.959/2022. 
Se va bifa o singură variantă 

Optiunile de incadrare ale investitiei 
initiale din cererea de finantare 
trebuie coroborate cu Schema 
aprobata prin HG959/2022, conform 
instructiunilor Consiliului 
Concurentei din avizul cu observatii 
al schemei mentionate mai sus, 
precum si cu cele disponibile in 
planul de afaceri - Anexa2 la Ghid. 
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Anexa 1 - 
Cerere de 
finantare pct 
IV.3 Costurile 
Salariale 

IV. 3. costuri salariale 
estimate rezultate din 
crearea de locuri de muncă 
în urma unei investiţii 
iniţiale, calculate pe o 
perioadă de 2 ani. 

IV. 3. a) costuri salariale estimate 
rezultate din crearea de locuri de muncă 
în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe 
o perioadă de 2 ani (se completează doar 
în cazul în care au fost incluse costurile 
salariale în cadrul cheltuielilor eligibile).                                                                                                                     

Conform Ghidului de finantare pag 
11 - Litera f) Planul de creare al 
locurilor de muncă se completează 
doar de către aplicanții care au inclus 
costurile salariale în cheltuielile 
eligibile pentru prezenta schemă, 
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b) Numărul de noi locuri de muncă create 
ca urmare a realizării investiției. (se 
completează doar în cazul în care costurile 
salariale nu au fost incluse în cadrul 
cheltuielilor eligibile) 
 

astfel în cererea de finanțare, se 
impune conformarea cu precizările 
din Ghid. 
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Anexa nr. 2 Pentru fundamentarea 
situației juridice a locaţiei 
unde se va realiza investiţia 
întreprinderea prezintă, 
după caz, contract de 
vânzare – cumpărare și extrs 
de carte funciară, contract 
de închiriere,  contract de 
concesiune/cesiune sau 
orice alt document cu 
caracter juridic prin care  se 
face dovada existenței și 
deţinerii locaţiei. 

Pentru fundamentarea situației juridice a 
locației unde se va realiza investiția 
întreprinderea prezintă, după caz, contract 
de vânzare – cumpărare și extras de carte 
funciară, contract de închiriere,  contract 
de concesiune/cesiune sau orice alt 
document cu caracter juridic prin care  se 
face dovada existenței și deținerii locației 
în termen de 6 luni de la data acordului 
pentru finanțare. 

1.Prezentarea documentelor 
justificative privind locatia, odata cu 
depunerea cererii de finantare 
trebuie mentionata doar pentru 
proiectele in cadrul carora nu se 
solicita finantare pentru achizitia de 
teren/cladire. Având în vedere că 
procesul de identificare (cumpărare, 
concesiune, etc) este unul de durată 
și nu poate fi finalizat într-un termen 
de 30 de zile cât este sesiunea de 
depunere a aplicațiilor, face ca 
prezentarea documentelor 
justificative privind locația să nu fie 
posibilă.  Din practica altor scheme 
de ajutor de stat, s-a acordat un grad 
de flexibilitate în legătură cu această 
cerință prin introducerea unui 
termen de câteva luni ulterior 
Acordului pentru finanțare pentru 
prezentarea documentelor privind 
locația.  
 
2.In situatia in care prin proiect se 
solicita finantare pentru achizitia de 
teren/cladire/preluare de 
intreprindere,  documentele privind 
proprietateA nu pot fi depuse 
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impreuna cu cererea de finantare 
deoarece contravin principiului 
demararii lucrarilor art.3 alin 8 si 
art.14 alin 3 din HG 959/2022.  
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Anexa nr. 2 Documentele cu caracter 
juridic anterior menționate 
trebuie: 
să dovedească faptul că 
terenul pe care se realizează 
investiția inițială şi 
construcțiile în cadrul cărora 
se realizează investiția 
inițială sunt libere de sarcini. 

Documentele cu caracter juridic anterior 
menționate trebuie: 
să dovedească faptul că terenul pe care se 
realizează investiția inițială şi construcțiile 
în cadrul cărora se realizează investiția 
inițială sunt libere de sarcini cu excepția 
situației când, terenul nu este în 
proprietatea beneficiarului de ajutor de 
stat (ex. construcții închiriate, drept de 
superficie asupra terenului).                Se 
admit sarcini în cazul în care acestea sunt 
înscrise: 
· după depunerea cererii de acord pentru 
finanţare şi au ca obiect realizarea 
investiţiei pentru care se solicită 
finanţare; 
· pentru asigurarea dreptului de trecere 
și/sau de servitute pentru furnizorii de 
utilități. 
 

Neadmiterea sarcinilor inscrise in 
favoarea unei banci pentru obtinerea 
finantarii in scopul realizarii 
invetitiei, poate fi interpretata ca o 
discriminare, dpdv juridic. 
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Anexa nr. 2.1 În acest sens, se vor 
prezenta tipul fiecărei surse 
de finanțare (de ex. surse 
proprii, credite bancare, 
majorări de capital, profit 
reinvestit, împrumut intra-
grup, etc), documentele care 
atestă sursa de finanțare 
(care, după caz pot fi 

În acest sens, se vor prezenta tipul fiecărei 
surse de finanțare (de ex. surse proprii, 
credite bancare, majorări de capital, profit 
reinvestit, împrumut intra-grup, etc), 
documentele care atestă sursa de finanțare 
(care, după caz pot fi hotărâre AGA, 
certificatul constatator, contract de 
împrumut, situații financiare aferente 
ultimului exercițiu financiar aprobat, etc)   

Având in vederea ca, contractarea 
unui împrumut bancar este un 
proces de durată și care nu poate fi 
finalizat într-un termen de 30 de zile 
căt este sesiunea de depunere a 
aplicațiilor, face ca aceasta sursa de 
finanțare să nu fie fezabilă. Din 
practica altor scheme de ajutor de 
stat, s-a acordat un grad de 
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hotărâre AGA, certificatul 
constatator, contract de 
împrumut, situații financiare 
aferente ultimului exercițiu 
financiar aprobat, etc)   şi 
valoarea acesteia, care va fi 
utilizată în vederea realizării 
proiectului de investiții şi 
luată în considerare la 
întocmirea proiecțiilor 
situațiilor financiare. 

şi valoarea acesteia, care va fi utilizată în 
vederea realizării proiectului de investiţii şi 
luată în considerare la întocmirea 
proiecțiilor situațiilor financiare. 
Documentele justificative care atestă 
sursa de finanțare (care, după caz pot fi 
hotărâre AGA, certificatul constatator, 
contract de împrumut, situații financiare 
aferente ultimului exercițiu financiar 
aprobat, etc) trebuie prezentate de 
întreprindere in termen de 6 luni de la 
emiterea acordului pentru finanțare.   
 

flexibilitate în legătură cu această 
cerință prin introducerea unui 
termen de câteva luni ulterior 
Acordului pentru finanțare pentru 
prezentarea documentelor privind 
finanțarea. Totodată, în lipsa unui 
Acord pentru finanțare nu se justifica 
operațiunea de majorarea de capital 
social sau/și contractarea unui 
împrumut bancar sau de la Grup 
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Anexa nr. 2 la 
Ghid, pct. 6.1, 
lit. e) 

e) achiziţie de active legate 
direct de o unitate 
Atenție! 
Întreprinderea va prezenta 
documentele care 
demonstrează că unitatea 
de la care se achizițonează 
activele a fost închisă sau că 
unitatea respectivă ar fi fost 
închisă dacă nu ar fi fost 
achiziţionate activele 
 

Definirea modalitatii de demonstrare ca 
unitatea respectiva ar fi fost inchisa daca 
nu ar fi fost achizitionate activele, 
respectiv documentele justificative 

Nu este definita foarte clar 
modalitatea de demonstrare ca 
unitatea de la care se achizitioneaza 
activele ar fi fost inchisa daca nu s-ar 
fi achizitionat activele respective, 
respectiv ce documente trebuie 
prezentate in acest sens 
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Anexa 2 Plan 
de afaceri - 
Pct 7 și Anexa 
2.1 Plan de 
investiții 

7. Plan de investiții – anexa 
nr. 2.1. 
Planul de investiţii trebuie să 
prezinte toate activele 
eligibile și neeligibile 
necesare desfăşurării 
activităţii pentru care se 
solicită finanţarea, valoarea 
acestora fără TVA, pe 
categorii de cheltuieli, pe ani 
şi pe total, conform 
modelului din Anexa nr. 2.1. 
Prezentarea trebuie să 
reliefeze corelarea 
achiziţionării respectivelor 
active cu pct.5 

7. Plan de investiții – anexa nr. 2.1. 
Planul de investiţii trebuie să prezinte 
toate activele eligibile și neeligibile 
necesare desfăşurării activităţii pentru care 
se solicită finanţarea, valoarea acestora 
fără TVA, pe categorii de cheltuieli, pe ani 
şi pe total, conform modelului de mai jos. 
Prezentarea trebuie să reliefeze corelarea 
achiziţionării respectivelor active cu pct.5  

Anexa 2.1 - Plan de investitii modelul 
din ghid nu contine informatiile 
mentionate la punctul 7 din Anexa 2. 
Propunem ca acele informatii sa fie 
centralizate intr-un tabel care sa aiba 
o forma unitara, similara cu cea din 
HG807, pastrand modelul anexei 2.1 
in forma actuala. 
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Anexa nr. 5 Criteriul de punctaj 
„Capitalul societății” 

Eliminare criteriu Cu privire la criteriul de punctaj 
„Capitalul societății”, acesta 
contravine prevederilor Tratatului 
privind Funcționarea Uniunii 
Europene (”TFUE”) și convențiilor 
internaționale la care România este 
parte, după cum urmează: 
(i) Conform prevederilor art. 18, 
raportat la art 36-37 din cuprinsul 
TFUE, ”În domeniul de aplicare a 
tratatelor și fără a aduce atingere 
dispozițiilor speciale pe care le 
prevede, se interzice orice 
discriminare exercitată pe motiv de 
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cetățenie sau naționalitate.”, în acest 
sens, punctajul adițional acordat 
societăților aplicante în cadrul 
schemei de ajutor de stat pe baza 
capitalul social majoritar român, 
așadar pe criterii de naționalitate, 
reprezentând o încălcare a 
principiului enunțat.  
(ii) Totodată, reamintim faptul că 
principiul menționat în cuprinsul pct. 
(i) este inclus și în cuprinsul art. 1 din 
Convenția privind Organizarea 
pentru Cooperare și dezvoltare 
economică din 14 decembrie 1960, la 
care România este în prezent în curs 
de aderare. Astfel, Convenția în 
cauză menționează, cu titlu de 
principiu, contribuția statelor 
membre ”la extinderea comerțului 
mondial pe o bază multilaterală, 
nediscriminatorie, în conformitate cu 
obligațiile internaționale”.  
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Anexa nr. 5 Criteriul de evaluare 
"rentabilitatea cifrei de 
afaceri aferentă ultimului 
exercițiu financiar încheiat" 

Capital social minim 500,000 lei pentru 
întreprinderi nou-înființate -  5 puncte 

În vederea echilibrării punctajului 
între întreprindere nou-înființată și 
întreprindere în activitate, propunem 
includerea unui nou criteriu care să 
vină în sprijinul întreprinderii nou-
înființate.   
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Anexa nr. 5 Criteriul de evaluare "CAEN 
pentru care se solicita 
finantare se regaseste in 
lista sectoarelor industriale a 
caror balanta comerciala 
este negativa potrivit datelor 
furnizate de INS" 

Eliminare criteriu Propunem eliminarea acestui criteriu 
de departajare din urmatoarele 
considerente: 
 
Lista sectoarelor de activitate 
eligibile cuprinde un numar limitat 
de coduri CAEN si prin urmare 
consideram ca nu este necesara 
departajarea proiectelor in functie 
de acest criteriu intrucat in acest fel 
se diminueaza sansele de finantare a 
multor activitati eligibile. Cea mai 
mare problema cu deficitul de 
balanta comerciala este de gasit in 
sectorul de industrie alimentara, 
care nu este eligibil in cadrul acestui 
program. Deficitul comercial la 
industrie prelucratoare este 
semnificativ mai mic, din acest motiv 
balanta comerciala nu este un 
criteriu de evaluare potrivit. 
In acelasi cod CAEN pot fi cuprinse 
activitati si produse care au piete 
diferite si astfel balanta comerciala 
este inclinata de catre 
activitatile/produsele care au cea 
mai mare pondere in valoarea 
exporturilor si importurilor aferente 
codul CAEN respectiv, ceea ce 
inseamna ca pentru un produs care 
este realizat de un numar redus de 
producatori pe piata romaneasca sau 
europeana si pentru care exista o 
cerere urgenta in piata interna si 
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externa sansele de finantare se 
diminueaza considerabil pierzand 15 
puncte, desi balanta comerciala la 
nivel de produs este negativa. 
Care este diferenta pentru balanta 
comerciala externa, daca o firma 
produce produse in valoare de 1 
milion de euro pentru piata locala 
sub un cod CAEN cu balanta 
comerciala negativa, iar Romania 
trebuie să importe cu 1 milion de 
euro mai putin, fata de un cod CAEN 
unde balanta comerciala a Romaniei 
este pozitiva, iar o companie exporta 
inca 1 milion de euro din produsele 
sale, adaugandu-se la balanta 
comerciala deja pozitiva. Efectul 
asupra balantei comertului exterior 
este identic. 
Lista actuala de la INS este 
incompleta. Grupul de coduri CAEN 
eligibil „19 – Fabricarea produselor 
de cocserie” nu figureaza in lista de 
balanta comerciala de la INS, iar la 
codul CAEN 2680 nu este specificat 
daca este negativ sau pozitiv. 
Avand in vedere situatia 
macroeconomica din ultimii 3 ani si 
evenimentele care au afectat toate 
industriile si economiile lumii (Ex: 
Pandemia de Coronavirus, 
Distrugerea lantului de 
aprovizionare, Criza 
semiconductorilor, Razboiul din 
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Ucraina) precum si efectele acestora 
asupra tuturor sectoarelor 
industriale (creșterea costurilor de 
transport, indisponibilizarea unor 
materii prime, sancțiunile împotriva 
Rusiei, etc) este clar irelevanta 
balanta comerciala bazată pe datele 
INS dinaintea acestor evenimente.  
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HG 959/2022, 
Art 3. Pct 13 
lit b) , Pct 14, 
lit b) 

14. investiţie iniţială pentru 
o nouă activitate economică: 
b) achiziţie de active 
aparţinând unei unităţi care 
a fost închisă sau care ar fi 
fost închisă dacă nu ar fi fost 
cumpărată şi care este 
achiziţionată de un 
investitor care nu are 
legătură cu vânzătorul, cu 
condiţia ca noua activitate 
ce urmează a fi desfăşurată 
utilizând  activele dobândite 
să nu fie identică sau 
similară cu activitatea 
desfăşurată în unitatea 
respectivă înainte de 
achiziţie 
 

De precizat eligibilitatea/neeligibilitatea 
cheltuielilor cu reamenajarea (renovarea) 
unor active achizitionate aparţinând unei 
unităţi care a fost închisă sau care ar fi 
fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată 

Deoarece nu este definita clar 
eligibilitatea unor posibile 
modernizari ale activelor 
achizitionate de la o unitate care a 
fost inchisa/ar fi fost inchisa, este 
necesar specificarea acestui aspect in 
cadrul ghidului. 

 


