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București, 14 iunie 2017  

 

Către: Ministerul Finanțelor Publice 

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București 

Domnului Viorel Ştefan   

Ministrul Finanțelor Publice 

 

Spre știință: Domnului Alexandru Petrescu, Ministru, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat 

 

Stimate domnule Ministru, 

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (« CDR ») reprezintă o inițiativă privată și neafiliată politic, care 
reunește cele mai importante asociații de afaceri, precum Asociația Oamenilor de Afaceri din România, 
Consiliul Investitorilor Străini, Fundația Romanian Business Leaders, camere bilaterale de comerț precum 
Camera de Comerț Americană, Camera de Comerț Germană, Camera Franceză de Comerț și Industrie în 
România, Camera de Comerț Britanică – Română, Camera de Comerț Olandeză - Română și, cu rol de 
observator, ambasadele statelor din Uniunea Europeană, cât și cele ale unor state non-UE, precum Elveția, 
Canada, SUA și Japonia. CDR pune la dispoziția Guvernului României o platformă de dialog și consultare pe 
teme aflate pe agenda guvernamentală, cu impact semnificativ asupra mediului de afaceri din România.  
 

CDR își desfășoară activitatea începând cu anul 2013, prin intermediul a 13 grupuri de lucru concepute să 
ofere sprijin și asistență de specialitate miniștrilor de resort. Unul dintre acestea este dedicat Fondurilor 
Europene și include în componență profesioniști în domeniu care reprezintă atât capitalul autohton, cât și cel 
străin.  
 

În vederea concretizării dezideratului comun de transformare a României în principala destinație de 

investiții din zona Europei de Sud-Est, un prim pas îl reprezintă asigurarea stabilității și predictibilității mediului 

de business și a măsurilor instituite pentru atragerea de investiții. Printre acestea din urmă se numără și 

schemele de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională aflate în administrarea instituției pe care o 

conduceți și care și-au dovedit eficiența de-a lungul timpului susținând dezvoltarea a aproximativ 100 noi 

proiecte de investiții care au creat un număr semnificativ de locuri de muncă, generând contribuții relevante la 

bugetul de stat și bugetele locale și antrenând un efect multiplicator în lanț. 
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Tocmai pentru a veni în întâmpinarea interesului permanent manifestat de mediul de afaceri pentru 

aceste mecanisme de sprijin instituite în acord cu prevederile europene în materia ajutorului de stat, vă rugăm, 

domnule ministru, să ne sprijiniți prin comunicarea publică a următoarelor informații extrem de relevante 

pentru luarea unor decizii investiționale majore ce vizează România în următoarea perioadă: 

 valoarea creditelor de angajament aferente emiterii unor noi Acorduri pentru finanțare în anul 2017, 

conform Legii bugetului de stat  nr. 6/2017, aferente Programului „Ajutoarelor de stat pentru 

finanțarea proiectelor de investiții” din care fac parte si schemele de de ajutor de stat instituite prin 

H.G 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor 

cu impact major în economie și H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 

pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă;  

 calendarul sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare și a documentațiilor justificative aferente, 

luat în considerare pentru anul 2017 precum și bugetele alocate fiecăreia dintre acestea pentru 

schemele de ajutor de stat instituite prin H.G 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 

având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și H.G. nr. 332/2014 privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea 

regională prin crearea de locuri de muncă. 

Menționăm că am luat la cunoștință despre deschiderea, în perioada 12-23 iunie 2017, a unei prime 

sesiuni de depunere a aplicațiilor în baza schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014 pentru un 

buget de 106,29 mil. lei, ce reprezintă aproximativ 16,6% din bugetul anual maxim al schemei, astfel cum este 

prevăzut de actul normativ, în timp ce, referitor la H.G. nr. 807/2014 nu există informații relevante la acest 

moment. 

 valoarea creditelor bugetare, conform Legii bugetului de stat  nr. 6/2017, destinate efectuării plăților 

în baza Acordurilor pentru finanțare emise aferente Programului „Ajutoarelor de stat pentru finanțarea 

proiectelor de investiții”, cu scadență în anul 2017, pentru beneficiarii care îndeplinesc condițiile legale. 

 valoarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare alocate  în anul 2017, conform Legii 

bugetului de stat  nr. 6/2017, furnizorului de ajutor de stat în baza H.G. nr. 937/2016 pentru instituirea 

unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor intreprinderilor mici si mijlocii. 

 

Totodată, în cazul unor viitoare demersuri de îmbunătățire a cadrului normativ în materia susținerii 

investițiilor prin măsuri de ajutor de stat, vă rugăm să aveți în vedere și următoarele propuneri și observații: 

1. Având în vedere interesul foarte ridicat și disponibilitatea unui număr mare de investitori de a 
implementa proiecte ce pot îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute de H.G. 807/2014 pentru instituirea 
unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, precum și 
efectul stimulativ relevant în cazul accesării unor astfel de mecanisme de sprijin, vă rugăm să evaluați la nivelul 
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Guvernului în ce măsură este posibilă suplimentarea bugetului anual al schemei peste valoarea de 150 milioane 
de euro, cu respectarea procedurilor prevăzute de Regulamentul CE 651/2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE, respectiv elaborarea 
unui plan de evaluare și parcurgerea procedurii de notificare a acestuia la Comisia Europeană.  

În opinia noastră, un număr mai mare de proiecte de investiții selectate pot contribui semnificativ la 
generarea unei dezvoltări regionale echilibrate, la evoluția valorii adăugate la nivelul economiei naționale și la 
promovarea creării de noi locuri de muncă în sectoare de activitate care să susțină exportul și creșterea 
economică sustenabilă. De asemenea, considerăm că transferul de expertiză și know-how către activități cu 
valoare adăugată mare ar fi susținute de astfel de proiecte de investiții.  

2. Reevaluarea criteriilor în baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante și 
încadrarea acestora în bugetul sesiunii prevăzute de H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de 
stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, în sensul reducerii ponderii 
criteriului „valoarea investiției” în favoarea creșterii ponderii criteriului „locația realizării investiției”.  

Considerăm că o astfel de abordare va veni în sprijinul atingerii obiectivului principal al schemei de 
ajutor de stat, respectiv atragerea de investiții în zonele mai puțin favorizate și reducerea disparităților dintre 
regiunile de dezvoltare în vederea asigurării coeziunii economice și sociale. 

3. Derularea unui număr suficient de sesiuni de depunere a cererilor de finanțare atât in baza 
H.G. nr. 807/2014, cât și în baza H.G. nr. 332/2014, astfel încât să se asigure premisele distribuirii uniforme a 
bugetului pe tot parcursul anului, alocării integrale a acestuia și finanțării cât mai multor proiecte de investiții. 
O solutie alternativă în anii în care acest lucru nu este posibil din cauza unor condiții obiective este 
reglementarea constituirii unor liste de rezervă din proiectele cu un punctaj mai mic decât al celor propuse spre 
finanțare, acestea urmând a fi finanțate în ordinea punctajelor alocate și în limita fondurilor rămase nealocate. 

Experiența sesiunii de depunere a cererilor de finanțare derulată în baza H.G. 807/2014 pentru instituirea 
unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie în anul 
2016 a arătat că doar 6 din cele 36 de proiecte de investiții înaintate pentru evaluare au fost selectate pentru 
analiză tehnică detaliată de către Ministerul Finanțelor Publice în limita bugetului alocat de 638 mil. lei. Dintre 
aceste 6 proiecte, doar 4 au fost în final aprobate spre finanțare, bugetul alocat fiind utilizat doar în proporție 
de 74,70%.  

4. În ceea ce priveste H.G. nr. 937/2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca 
obiectiv stimularea investițiilor intreprinderilor mici si mijlocii, vă rugăm să aveți în vedere, împreună cu 
furnizorul măsurii,  că pentru asigurarea complementarității măsurilor de sprijin, această schemă de ajutor de 
stat să își extindă aria de aplicabilitate și la nivelul întreprinderilor mari.   

Mentionăm că, în acest moment, în baza prevederilor în vigoare, întreprinderile mari au acces limitat la 
finanțarea din fonduri UE, reglementările comunitare permițând însă susținerea investițiilor acestui tip de 
companii prin măsuri complementare finanțate de la bugetul de stat. Totodată, H.G. nr. 807/2014 pentru 
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instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie 
are o aplicare restrictivă, considerând eligibile doar investițiile în valoare de minimum 10 milioane de euro.  

În speranța că veți da curs cu celeritate solicitării noastre de informații și că veți lua în considerare 

propunerile înaintate, vă asigurăm în continuare de întreg sprijinul organizației și membrilor noștri în procesul 

permanent de optimizare a condițiilor de realizare a unor noi investiții în România. 

Totodată, expertiza concentrată la nivelul Grupului nostru de lucru 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, 

 
Radu KUBINSCHI 
 
Lider Grup de Lucru FONDURI EUROPENE 
 
Coaliția pentru Dezvoltarea României  

 


