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Către:  Ministerul Economiei, Direcția de Politici Industriale și Competitivitate 

 

Referitor la: Solicitare de clarificări 

 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

 Referitor 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, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:  

1. Prevederile art. 6 Criterii de eligibilitate ale solicitantului, sub litera g), conțin Precizări : 

“Costuri eligibile aferente art. 7(2), lit.a) din HG 959/2022 = costurile destinate realizării sau respectiv 

achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de 

închirierea/achiziționarea construcţiilor. TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este 

nedeductibilă și aferentă unui cost eligibil. 

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

investiției. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate in considerare următoarele 

situații: 

a) în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de cinci 

ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiții pentru întreprinderile mari și cel 

puțin timp de trei ani în cazul IMM-urilor”.  

Față de cele de mai sus avem rugămintea să lămuriți în legătură cu următoarea speță:  

Presupunem că la data începerii proiectului de investiții bunurile imobile ce vor face obiectul proiectului 

(terenuri, clădiri) sunt date în folosință de către un locator către beneficarul de ajutor de stat în baza 

unui contract de închiriere a cărui valabilitate este de patru ani (pe toată perioada implementării 

proiectului).  Conform clauzelor din contractul de închiriere, la terminarea acestuia (respectiv la data 

preconizată de finalizare a proiectului), chiriașul (beneficiarul de ajutor de stat) ar deveni proprietar al 

bunurilor (terenuri, clădiri) pe care le-a folosit cu caracter temporar. În această ipoteză, perioada de 

cinci ani menționată mai sus (perioada de monitorizare a proiectului) pentru continuarea contractului 

de închiriere după data preconizată de finalizare a proiectului de investiții nu s-ar mai aplica, deoarece 

beneficiarul ar avea în proprietate bunurile imobile. 

Vă rugăm sa ne mentionați dacă în această situație se menține eligibilitatea costurilor cu chiria a 

bunurilor imobile.  

2. În legatură cu prezentarea TVA-ului aferent activelor din cadrul Planului de investiții, sunt 

făcute următoarele precizări: 

a)  Conform Art. 7, alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de 

ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare: 

“TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă şi aferentă unui cost 

eligibil”; 



 

b) În cadrul Anexei 2 (Plan de afaceri), pct. 7 Plan de investiții – Anexa nr. 2.1 din Ghidul 

Solicitantului este precizat:  

“Planul de investiţii trebuie să prezinte toate activele eligibile și neeligibile necesare desfăşurării 

activităţii pentru care se solicită finanţarea, valoarea acestora cu TVA, pe categorii de cheltuieli, pe 

ani şi pe total, conform modelului din Anexa nr. 2.1., care face parte integrantă din prezenta anexă. 

obligativitatea evidențierii sumelor cu TVA in tabelul Planului de investiții”; 

c) În cadrul capitolului IV.1 Costuri eligibile din Cererea de acord pentru finanțare (Anexa 1) se 

precizează: 

“Atenție! Valorile cheltuielilor eligibile şi ale ajutorului solicitat se completează fără zecimale și se 

preiau din planul de investiţii.”. 

Luând în considerare punctele a, b, c, prezentate mai sus, vă rugăm să ne precizați dacă în cazul în care 

TVA-ul aferent activelor din planul de investiții este deductibil (și așadar neeligibil cf. Art. 7, alin. (9) 

HG 959/2022), mai este necesară includerea acestuia în valorile prezentate din planul de investiții, 

respectiv în cadrul tabelului IV Costuri eligibile din Cererea de acord pentru finanțare. 

3. În cazul în care lucrările de investiții pentru acoperișuri verzi, implică o consolidare a structurii 

de rezistență a clădirilor, aceste costuri sunt eligibile pentru finanțare? Dacă sunt eligible, unde 

trebuie încadrate în planul de investiții? 

 

4. Investițiile în termoizolarea și anveloparea clădirilor pentru a reduce cheltuielile cu climatizarea 

(Încălzire/răcire) și implicit consumurile de resurse aferente climatizării, pot fi considerate 

investiții verzi? 

 

 

5. În cazul în care lucrările de investiții verzi în sisteme de producere a energiei electrice includ 

și costuri de branșare la rețeaua de energie electrică, aceste costuri sunt eligibile în integralitatea 

lor? 

 

Vă mulțumim anticipat pentru răspunsuri și vă stăm la dispoziție pentru clarificări suplimentare. 

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR 

 

 

 




