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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectul de act normativ 
 

HOTĂRÂRE  

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi 

pentru investiții destinate industriei prelucratoare 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa 

proiectului de act 

normativ 

Art. 108 din Constituţia României, republicată şi al Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, 

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 

şi 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare 

2.2. Descrierea 

situației actuale 

Declanșarea agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei și 

escaladarea conflictului armat au determinat atât întreruperea unei mari părți a 

activității economice din țara vecină, cât și relocarea unor companii din 

Ucraina, Belarus și Federația Rusă.  

Adoptarea unor decizii prin care s-a urmărit aplicarea unor sancțiuni de către 

statele care condamnă acțiunile militare ale Federației Ruse au produs și produc 

efecte directe asupra economiei atât din țara vecină cât și din România, ținând 

seama de relațiile economice și comerciale care, în această perioadă au fost 

sistate sau care, în actualul context geostrategic, nu mai pot fi îndeplinite. 

Întreruperea fluxului de materii prime (import-export) și al tranzitului pe toate 

căile de transport (pentru/dinspre Federația Rusă și Ucraina) creează 

disfuncționalități semnificative în lanțurile de aprovizionare, generand un 

impact major asupra unităților de producție atât din România, cât și din celelalte 

state membre. 

Totodată, companii care lucrează cu operatori economici din Ucraina, sunt în 

căutare de resurse în regiune atât pentru continuarea proiectelor aflate în diferite 

stadii de implementare cât și pentru demararea unor proiecte noi, absolut 

necesare functionarii economiei oricărei țări, războiul din Ucraina determinând 

o reașezare accelerată în economiile din regiune, cu impact major asupra 

resurselor și capacităților existente în România. 

În acest context geopolitic și geostrategic în care, pe de o parte, lipsa forței de 

muncă a devenit o problemă majoră, fluxurile comerciale spre/si dispre Ucraina 

sunt diminuate major, iar pe de altă parte identificarea unor noi piețe a devenit 

mai mult decât un simplu deziderat, este necesară acționarea, de urgență, pe cel 

puțin două direcții: 

1. Susținerea operatorilor economici din România în vederea dezvoltării 

potențialului de producție pentru materiale/produse/echipamente și 

servicii necesare pietei, pentru combaterea disfuncționalităților generate 

ca urmare a conflictului din Ucraina, prin asigurarea surselor de 
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finanțare necesare și a capabilităților de producție. 

2. Atragerea de noi investiții și dezvoltarea capabilităților de producție în 

vederea creșterii rezilienței industriei prelucratoare românești, iar pe de 

altă parte asigurarea competitivității produselor industriale românești pe 

piețele internaționale. 

Ambele direcții de acțiune presupun măsuri de acordare a unor granturi care să 

stimuleze economia românească din perspectiva dezvoltării lanțurilor valorice. 

2.3.  Schimbări 

preconizate 

Instrumentul creat, schema de ajutor de stat regional pentru investiții, crează 

premisele pentru atingerea progresului în dezvoltarea, creșterea și 

competitivitatea industriei românești concomitent cu protecția mediului. 

Impulsionarea atragerii investițiilor în industria prelucrătoare are efect direct 

asupra dezvoltării regionale, respectiv ameliorarea sărăciei, (combaterea 

inegalităților, injustiția sociala) și protejarea mediului. Totodată, atragerea de 

investiții constituie o măsură necesară pentru crearea de noi locuri de muncă și 

implicit asigurarea unui climat economic predictibil pentru dezvoltarea pieței 

naționale. 

Atragerea investițiilor contribuie la transformarea economiei într-una durabilă și 

competitivă cu accent pe creșterea rezilienței ramurilor industriale într-un 

context influențat de schimbările aduse de probleme actuale globale, regionale 

și naționale. 

Este evident că sunt necesare măsuri orientate spre competitivitatea industriei 

prelucrătoare, amplificarea activităților productive care să genereze noi locuri 

de muncă. Totodată, extinderea și susținerea lanțurilor valorice din diferite 

ramuri industriale contribuie la creșterea competitivității produselor românești 

pe plan european și internațional corelat cu durabilitatea și sustenabilitatea 

acestora. 

Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se instituie o schemă de ajutor 

de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru realizarea de investiții 

inițiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice 

în industria prelucrătoare. 

Aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se face în baza acordurilor de 

finanțare emise de Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 2023. 

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor 

pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei. 

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 milioane 

euro. 

Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 150 

milioane euro. 

Numărul maxim estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de 

ajutor de stat în baza schemei este de 20. 

 

Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se referă la 

investiţii în: 
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- active corporale și necorporale legate de demararea unei unităţi noi; 

- extinderea capacităţii unei unităţi existente;  

- diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate 

anterior în unitate; 

- schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi 

existente; 

- crearea de noi locuri de muncă. 

Prezenta schema se acordă întreprinderilor, prin alocări de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Economiei, sub formă de granturi, în raport cu 

cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile, în conformitate 

cu legislația aplicabilă. 

2.4. Alte 

informaţii 

Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1.  Descrierea generală a beneficiilor 

și costurilor estimate ca urmare a 

intrării în vigoare a actului normativ 

Beneficiile aplicării prezentei scheme sunt: 

- crearea unui climat economic propice pentru dezvoltarea 

pieței românești; 

- transformarea economiei într-una durabilă și competitivă 

cu accent pe creșterea rezilienței ramurilor industriale;. 

- extinderea și susținerea lanțurilor valorice din diferite 

ramuri industriale; 

- creșterea competitivității produselor românești.  

3.2. Impactul social Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor crea 

noi locuri de muncă, cu impact direct asupra dezvoltarii 

regionale, respectiv ameliorarea sărăciei (combaterea 

inegalităților, injustiția socială.) 

3.3. Impactul asupra drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4. Impactul macroeconomic Creșterea investițiilor nete în industrie ca pârghie pentru 

creșterea valorii adăugate.  

3.4.1. Impactul asupra  economiei și 

asupra principalilor indicatori 

macroeconomici. 

Creșterea productivității în industrie care se reflectă în 

performanța crescută a industriei în termeni de absorbție a 

inovației, transfer tehnologic și transformare structurală a 

proceselor de producție. 

Creșterea stabilității cadrului macroeconomic prin 

consolidarea investițiilor în economie. 

3.4.2. Impactul asupra  mediului 

concurențial și domeniul ajutoarelor de 

stat 

Schema de ajutor de stat se implementează în baza 

Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 

2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din 

tratat, cu modificările și completările ulterioare, nefiind 

necesară notificarea Comisiei Europene.. 

3.5. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ are impact favorabil asupra 

mediului de afaceri prin ajutorul financiar acordat în 

vederea sprijinirii dezvoltării sustenabile a întreprinderilor 

din sectorul industriei prelucrătoare și dezvoltării   

lanțurilor valorice și a prezenței românești în cadrul 

lanturilor valorice europene/internaționale. 

3.6. Impactul asupra mediului 

înconjurător 

Încurajează achiziționarea de tehnologii verzi care vin în 

sprijinul protecției mediului înconjurător. 
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3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor 

din perspectiva inovării și digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor 

din perspectiva dezvoltării durabile 

Schema de ajutor de stat contribuie la atingerea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă în acord cu Agenda 

2030 (ODD 8 muncă decentă și creștere economică și ODD 

9 industrie, inovație și infrastructură) 

3.9. Alte informații Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care:  

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta:  

(i) impozit pe profit  

(ii) impozit pe venit 

      

b) bugete locale:  

(i) impozit pe profit  

      

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

(i) contribuţii de asigurări  

      

d) alte tipuri de venituri (se va menționa 

natura acestora) 

      

4.2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta:  

(i) cheltuieli de personal  

(ii) bunuri si servicii  

      

b) bugete locale:  

(i) cheltuieli de personal  

(ii) bunuri şi servicii  

      

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

(i) cheltuieli de personal  

(ii) bunuri si servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli (se va 

menționa natura acestora) 

      

4.3. Impact financiar, plus/minus, din 

care:  

a) bugetul de stat  

b) bugete locale  

- 7 500  

 

-7500 

- 7500 

 

-7500 

- - - - 3000 

 

-3000 

4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare  

- - - - - - 

4.5. Propuneri pentru a  compensa 

reducerea veniturilor bugetare.  

- - - - - - 
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4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

cheltuielilor bugetare  

- - - - - - 

4.7.  Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările 

și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele 

de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.2. Impactul asupra legislației în 

domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislația UE (în cazul 

proiectelor ce transpun sau asigură 

aplicarea unor prevederi de drept UE) 

Proiectul de act normativ este conform Regulamentului 

(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 

piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu 

modificările și completările ulterioaret. 

5.3.1. Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.2. Măsuri normative necesare 

aplicării actelor legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4.  Hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.5. Alte acte normative și/sau 

documente internaționale din care 

decurg angajamente asumate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.6. Alte informații   Nu este cazul 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informații privind neaplicarea 

procedurii de participare la elaborarea 

actelor normative 

Nu este cazul 

6.2. Informații privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate 

Nu este cazul 

6.3. Informații despre consultările 

organizate cu autoritățile administrației 

publice locale 

Nu este cazul 

6.4. Informații privind puncte de 

vedere/opinii emise de organisme 

consultative constituite prin acte 

normative 

Nu este cazul 
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Faţă de cele prezentate mai sus, s-a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind instituirea 

unei scheme de ajutor de stat avînd ca obiectiv acordarea de granturi pentru investțtii destinate 

industriei prelucratoare, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l  adoptați.  

 

 

 

MINISTRU 

 

Florin Marian SPĂTARU 

 

 

6.5. Informaţii privind avizarea de 

către:  

a)Consiliul Legislativ   

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c)Consiliul Economic şi Social  

d)Consiliul Concurenţei  

e)Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ urmează să fie avizat de către:  

- Consiliul Legislativ 

- Consiliul Concurenței 

6.6. Alte informaţii   Nu este cazul 
 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu 

privire la elaborarea proiectului de act 

normativ  

Au fost îndeplinite procedurile de transparență decizională 

prevăzute de Legea nr. 52/2003.  Proiectul de act normativ 

a fost publicat pe site-ul Ministerului Economiei la data de 

24.06.2022. 

 

7.2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice  

 

Nu este cazul 

7.3 Alte informații Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a: 

Măsuri de implementare 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

8.2. Alte informaţii    Nu este cazul 


