30 iunie 2022

PROPUNERI DE AMENDAMENTE & OBSERVAȚII ALE CAMEREI DE COMERȚ AMERICANE ÎN ROMÂNIA
cu privire la
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare

#

FORMA ACTUALĂ

FORMA PROPUSĂ

MOTIVAȚIE

1.

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.

Art. 7
(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/cofinanța. Totodată, pragul este oportun și în scopul
eficientizării alocării resurselor administrative pentru
investiții care pot avea un impact major în economie.

2.

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;

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 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.

3.

Art. 3 Punctul 17
perioadă de monitorizare a locurilor de
muncă – perioada de 3 ani ulterioară celor 2

Art. 3 Punctul 17
perioadă de monitorizare a locurilor de muncă
– perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani

Corelare cu prevederile din cap.X, art. 32
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4.

5.

6.

7.

ani consecutivi de la data ocupării fiecărui loc
de muncă;
Art. 7
(2) Sunt considerate costuri eligibile:
a) costurile investiţiilor în active corporale și
necorporale;
b) costurile salariale estimate care rezultă din
crearea de locuri de muncă în urma unei
investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de
doi ani;

consecutivi de la data ocupării fiecărui primei
ocupări a fiecărui loc de muncă;
Art. 7
(2) Sunt considerate costuri eligibile:
a) costurile investiţiilor în active corporale și
necorporale;
b) costurile salariale estimate care rezultă din
crearea de locuri de muncă în urma unei
investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi
ani 24 luni consecutive pentru fiecare loc de
muncă;

(3) Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu
excepţia celor pentru IMM-uri și pentru
achiziţionarea unei unităţi
(6) Sunt considerate cheltuieli eligibile
costurile salariale, înregistrate pe o perioadă
de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de
locuri de muncă și îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a)
proiectul de investiţii determină o
creștere netă a numărului de angajaţi în
unitatea în cauză, în comparaţie cu media din
ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice
loc de muncă pierdut se deduce din numărul
aparent de locuri de muncă create în
perioada respectivă;
Art. 15 Alin (1) litera f)
nu au mai beneficiat de sprijin financiar din
fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în
ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de
activități sau nu derulează proiecte finanțate

N/A

De clarificat dacă schema finanțează și echipamente second
hand

N/A

De clarificat dacă referința se face la unitate (adică entitate)
sau la sediul social unde se înregistrează investiția.

Pentru a nu se înțelege pentru o perioada de doi ani
calendaristici – corelare cu Cap IV, art 7. Alin (6)

Art. 15 Alin (1) litera f)
Se propune înlocuirea formulării actuale prin
preluarea definiției proiectului unic de investiții,
din HG 807/214, după cum urmează:
nu au beneficiat de de sprijin financiar din
fonduri publice pentru aceleași costuri
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8.

9.

în prezent, parțial sau în totalitate, din alte
surse publice, pentru aceleași activități;

eligibile în cadrul aceluiaşi proiect unic de
investiţii, înțeles drept orice investiţie
iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la
nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la
data demarării 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;

Art. 16 Punctele (2), (3) si (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.

Art. 16 Punctele (2), (3) si (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
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

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.

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.
Întreprinderea poate demara investiția după
înregistrarea Cererii de finanțare.

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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10.

11.

Art. 32
(1) Întreprinderea are obligația de a menține
fiecare loc de muncă nou-creat pentru o
perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care
acesta a fost ocupat prima dată.
(2) În cazul în care un loc de muncă nu a fost
ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni
consecutive se consideră că locul de muncă
nu a fost menținut.

Art. 36
(2) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să
păstreze timp de 10 ani de la data primirii
acordului
pentru
finanţare
toate

Art. 32
(1) În cazul în care ajutorul de stat a fost
acordat
pentru
costuri
salariale,
intreprinderea are obligația de a menține
fiecare loc de muncă nou-creat pentru care sa acordat ajutorul pentru o perioadă de cel
puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel
puţin 3 ani de la data la care postul a fost
ocupat pentru prima dată.
(2) În cazul în care un loc de muncă nu a fost
ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni
consecutive se consideră că locul de muncă nu
a fost menținut.

Propunem introducerea obligativății menținerii locurilor de
munca doar în cazul în care ajutorul a fost acordat (și) pentru
costuri salariale. Dacă ajutorul se acordă doar pentru active,
și Beneficiarul urmărește automatizarea/eficientizarea
producției, locurile de muncă nu ar trebui monitorizate. În
plus, forma propusă ar asigura corelare cu prevederile
secțiunii Cheltuieli eligibile, Art. 7 (6):
- Menținere 3 ani în cazul IMM-urilor
- Menținerea se referă doar la condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească costurile salariale pentru
a fi eligibile.
Art. 7 (6) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale,
înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a
creării de locuri de muncă și îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a)
proiectul de investiţii determină o creștere netă a
numărului de angajaţi în unitatea în cauză, în
comparaţie cu media din ultimele 12 luni, ceea ce
înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din
numărul aparent de locuri de muncă create în
perioada respectivă;
b)
fiecare post este ocupat în termen de trei ani de
la finalizarea lucrărilor
c)
fiecare loc de muncă creat prin investiţie se
menţine în zona în cauză pentru o perioadă de cel
puţin cinci ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin
trei ani de la data la care postul a fost ocupat pentru
prima dată.

Art. 36
(2) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să
păstreze timp de 10 ani de la data primirii
semnării acordului pentru finanţare toate
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documentele referitoare la ajutorul de stat
primit în cadrul schemei.

documentele referitoare la ajutorul de stat
primit în cadrul schemei.

12.

Art 37
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de
1 septembrie 2022.

Art. 37
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1
septembrie 15 august 2022.

13.

N/A

Se introduce un articol nou
Întreprinderile au obligaţia demarării
investiţiei pentru care au solicitat finanțare
în termen de 6 luni de la data emiterii
acordului pentru finanțare, cu respectarea
calendarului asumat în documentația
anexată cererii.

14.

N/A

Se introduc două paragrafe noi

Devansarea termenului ar ajuta investițiile ocazionate de
oportunitățile oferite
de situația regională
prin
relocări/duplicări de capacități de producție. Având în vedere
că acestea trebuie făcute rapid din motive ce țin obligații
contractuale, ar constitui un avantaj strategic pentru
România posibilitatea mai rapidă de finanțare prin această
nouă schemă de ajutor de stat.

Situația juridică a locației realizării investiției
La momentul depunerii cererii de acord
pentru finanțare societatea trebuie să
menționeze în Planul de afaceri locația în
care se va realiza proiectul de investiții (cel
puţin localitatea şi judeţul), precum şi tipul
dreptului real asupra locaţiei (proprietate,
închiriere, concesiune/cesiune etc.).
Documente justificative transmise în termen
de 6 luni de la emiterea acordului pentru
finanțare în vederea demonstrării existenței
unui drept real (proprietate, închiriere,
concesiune/cesiune etc.) asupra locaţiei
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realizării investiţiei trebuie corelate cu
informaţiile prezentate în cererea de acord
pentru finanțare şi în planul de afaceri care a
stat la baza emiterii acordului pentru
finanțare
Asigurarea resurselor financiare necesare
derulării investiției
Documente
justificative
necesare
demonstrării existenței unei surse de
finanțare certe care trebuie prezentate de
întreprindere în termen de 6 luni de la
emiterea acordului pentru finanţare.
15.

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, 2120 - Fabricarea
preparatelor farmaceutice).
Suplimentar, propunem adăugarea:
Cod CAEN 38 - Colectarea, tratarea și
eliminarea
deșeurilor;
activități
de
recuperare a materialelor reciclabile

Reciclarea fizică și chimică a deșeurilor - în special a
materialelor plastice și a componentelor electronice - este
una dintre prioritățile programelor de mediu ale Uniunii
Europene și unul dintre deficitele politicii de mediu a
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 prin reducerea
costurilor de investiție.
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