GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor
scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în
economie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I. - Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (2), formula introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Bugetul maxim al schemei este de 3.828 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 870
milioane euro, astfel:”
2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ
145 milioane euro.”
3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute la
alin. (2), precum și să fie achiziționate de la persoane care nu au calitate de persoane afiliate așa cum
sunt definite în art. 7 pct. 26 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.”
4. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 19. – (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,
rezultatul procesului de selecție a cererilor de acord pentru finanțare, lista beneficiarilor, bugetul
anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual și a bugetului
total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.”
5. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.
6. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanțare 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 Publice publică pe site-ul
său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei și data deschiderii unei noi sesiuni de
înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare.”
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7. În Anexa nr. 2, la articolul 1, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu
următorul cuprins:
„n1) grup – societatea-mamă și toate filialele acesteia;”
8. În Anexa nr. 2, la articolul 1, litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„s) întreprindere afiliată – persoană juridică afiliată așa cum este definită în art. 7 pct. 26 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;”
9. În Anexa nr. 2, la articolul 1, litera cc) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„cc) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de
grup, într-un interval de trei ani de la data inițierii lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de
ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică
(NUTS 3), respectiv judeţ;”
10. În Anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 20 de zile lucrătoare.
Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său,
conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu cel puțin 30 de zile înainte de data deschiderii acesteia.”
11. În Anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3),
cu următorul cuprins:
„(3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.”
12. În Anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1), formula introductivă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura
generală a Ministerului Finanţelor Publice o cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului
prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente justificative:”
13. În Anexa nr. 2, după articolul 3 se introduc articolele 31 şi 32, cu următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) Ministerul Finanţelor Publice calculează, conform prevederilor anexei nr. 31, un
punctaj pe baza informațiilor cuprinse în anexa nr. 1, pentru întreprinderile care transmit cereri de
acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare.
(2) Selectarea întreprinderilor se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut în limita
bugetului alocat sesiunii.
(3) Încadrarea în limita bugetului prevăzut la alin. (2) se realizează pe baza ajutorului de stat solicitat
în cuprinsul cererilor de acord pentru finanțare.
Art. 32. – Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de selecție a cererilor de acord pentru
finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere și:
a) publică pe site-ul său rezultatele obţinute;
b) restituie întreprinderilor, prin poștă cu confirmare de primire, Cererile de acord pentru finanțare
care nu au fost selectate în limita bugetului alocat sesiunii.”
14. În Anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică, pentru întreprinderile selectate, conformitatea
documentelor transmise prevăzute în anexa nr. 2 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa
economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3.”
15. În Anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (2), lit. c), după punctul (iii) se introduce un nou
punct, (iv) cu următorul cuprins:
„(iv) informațiile cuprinse în anexa nr. 1 care au stat la baza calculării punctajului conform art. 31
alin. (1) nu se confirmă în urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1).”
16. În Anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Ministerul Finanţelor Publice solicită informaţii şi/sau documente pentru completarea
cererii de acord pentru finanţare, în condiţiile prevăzute de art. 4 alin (2) lit. b), în termen de
maximum 45 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru
finanțare.”
17. În Anexa nr. 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 18. – Anexele nr. 1-3, 31, 4a şi 4b fac parte integrantă din prezenta procedură.”
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18. Anexa nr. 2 la procedură „Condiții de conformitate” se modifică şi se înlocuiește cu Anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.
19. După Anexa nr. 3 la procedură „Cerinţe care dovedesc eficienţa economică şi viabilitatea
investiţiei” se introduce Anexa nr. 31 „Criterii pe baza cărora se calculează punctajul
întreprinderilor solicitante”, care reprezintă Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Articolul II. – Cererile de acord pentru finanţare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispoziţiilor aplicabile înainte de intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Bucureşti
Nr.
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ANEXA Nr. 1
(ANEXA nr. 2 la procedură)
Condiţii de conformitate
- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă
formularul din anexa nr. 1 şi este datată, ştampilată şi
semnată în original de către persoana autorizată să
reprezinte
legal
întreprinderea;
Cererea de acord pentru finanţare
- conţine informaţii corelate cu informaţiile din Certificatul
constatator, Situaţiile financiare, Planul de investiţii, Actul
de identitate al persoanei autorizate sau Împuternicirea,
dacă este cazul.
- este ataşat în original, este actualizat cu date valabile la
data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine
Certificatul constatator
toate informaţiile necesare conform prevederilor art. 3 lit. a)
din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.
- sunt depuse şi aprobate conform prevederilor legale în
Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu vigoare, după caz, sunt ataşate în copie, ştampilate şi
semnate de persoana autorizată să reprezinte legal
financiar încheiat
întreprinderea şi conţin menţiunea „conform cu originalul”.
- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi
instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, eeste datat,
ştampilat şi semnat în original de către persoana autorizată
Planul de investiţii
să reprezinte legal întreprinderea;
- conţine informaţii corelate cu informaţiile din Cererea de
acord pentru finanţare.
- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi
instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat,
ştampilat şi semnat în original de către persoana autorizată
să reprezinte legal întreprinderea;
-prezintă proiecţiile financiare pe perioada implementării
investiţiei și 5 ani de la finalizarea acesteia (cont de profit
Planul de afaceri
şi pierdere, bilanţ şi flux de numerar) în conformitate cu
modelele din Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- conţine informaţii corelate cu informaţiile din Cererea de
acord pentru finanţare.
- sunt ataşate în copie, ştampilate şi semnate de persoana
Documentele justificative pentru fundamentarea
autorizată să reprezinte legal întreprinderea şi conţin
planului de afaceri
menţiunea „conform cu originalul”.
Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea - este valabil la data înregistrării cererii de acord pentru
obligaţiilor de plată către bugetul de stat
finanţare şi este ataşat în original sau în copie legalizată.
Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea
- sunt valabile la data înregistrării cererii de acord pentru
obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru
finanţare şi sunt ataşate în original sau în copie legalizată.
punctele de lucru
Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul
- în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează
legal al întreprinderii solicitante
cererea de acord pentru finanţare, este ataşată în original.
Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte
legal întreprinderea

- se ataşează în copie, „conform cu originalul”.

Opisul

- are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la
care este îndosariat.
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ANEXA Nr. 2
(ANEXA nr. 3 la procedură)
1

CRITERII
pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante
Criterii de evaluare
Valoarea investiției

Investiția inițială

Mod de determinare
(Valoarea investiției în lei/44.000.000 lei)x10

Punctaj
Rezultatul obținut se transformă
în număr de puncte

- înființarea unei noi unități de o întreprindere nou
înființată;

20 puncte

-schimbarea fundamentală a procesului general de
producție al unei unități existente;

15 puncte

- diversificarea activității unei noi unități

10 puncte

- înființarea unei noi unități de o întreprindere în
activitate;

5 puncte

- extinderea capacității unei unități existente;

5 puncte

Locația realizării investiției

Investiția se realizează într-un județ unde valoarea
PIB/locuitor este mai mică decât media pe țară*)

PIB/locuitor<PIB/locuitor medie
pe țară
10 puncte

Rentabilitatea cifrei de
afaceri în ultimul exercițiu
financiar încheiat, în cazul
întreprinderilor în activitate

Rca =(profit net/cifra de afaceri)x100

Rca>1%
5 puncte

Valoarea capitalului social
subscris și vărsat, în cazul
întreprinderilor nou
înființate
*)

Capital social>500.000 lei
5 puncte

pe baza informațiilor comunicate de Institutul Național de Statistică, conform instrucțiunilor din Ghidul solicitantului.
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