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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 
 
 

 

 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea 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 Constituția României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de 
stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de 
stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv 
dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în sectoarele care se regăsesc în anexa 
nr. 1.” 

2. Alineatul 11 al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(11) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în 
cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabileşte 
prin hărţile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul 
maxim al ajutorului de stat, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea 
prevederilor art. 11, se stabileşte corespunzător intensităţii maxime aprobate pentru 
întreprinderile mari.” 

3. La alineatul (1) al articolului 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b) realizează o investiţie iniţială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute în 
anexa nr. 1;” 

4. La articolul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 22,5 milioane lei, respectiv 
echivalentul a aproximativ 5 milioane euro;” 

5. Alineatul (2) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data expirării 
perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare.” 

6. Alineatul (3) al articolului 19 se abrogă. 

7. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

8. La Anexa 2, la articolul 1, litera f) se abrogă. 



2 

9. La Anexa 2, la articolul 1, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„o) investiţie iniţială - investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi 
perimetru, 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 sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al 
unei unităţi existente;” 

10. La Anexa 2, la articolul 1, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„p) investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice -  investiţia în active 
corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi 
noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie 
identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;” 

11. La Anexa 2, alineatul (2) al articolului 2, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(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 
Finanţelor pe site-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu cel puţin 30 de zile 
înainte de data deschiderii sesiunilor.” 

12. La Anexa 2, alineatul (3) al articolului 2, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie 
întreprinderilor.” 

13. La Anexa 2, după alineatul (2) al articolului 3, se introduc trei alineate noi, alin. 
(3) - (5) cu următorul cuprins: 

„(3) Ministerul Finanţelor calculează, conform prevederilor anexei nr. 4, un punctaj 
pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii 
de înregistrare şi întocmește Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe 
baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul 
fiecărei cereri de acord pentru finanţare. 

(4) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a 
cererilor de acord pentru finanțare, Ministerul Finanţelor publică pe site-ul său lista 
menționată la alin. (3). 

(5) Începând cu data publicării pe site a listei menționate la alin. (3), cererile de acord 
pentru finanţare care se încadrează în bugetul alocat sesiunii se analizează în ordinea 
punctajului obţinut.” 

14. La Anexa 2, alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 4 - (1) Ministerul Finanţelor verifică, pentru cererile de acord pentru finanțare 
prevăzute la art. 3  alin. (5), conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3 
alin. (1), conform prevederilor anexei nr. 2 şi analizează viabilitatea investiţiei şi 
eficienţa economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3.” 

15. La Anexa 2, la articolul 4, alineatul (2), lit. c), după punctul (iii) se introduce un 
nou punct, pct. (iv) cu următorul cuprins:  

„(iv) informațiile care au stat la baza calculării punctajului conform art. 3 alin. (3) nu se 
confirmă în urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1).” 

16. La Anexa 2, după alineatul (2) al articolului 4, se introduc trei alineate noi, alin. 
(21) - (23) cu următorul cuprins: 
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„(21) În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de 
respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obținut, cu cererile de acord pentru 
finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii. 

(22) În cazul în care bugetul alocat sesiunii este epuizat, analiza cererilor de acord 
pentru finanțare continuă, în ordinea punctajului obținut, în limita bugetului total 
alocat schemei, până la epuizarea acestuia. 

(23) În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de 
respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obținut, cu cererile de acord pentru 
finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul total alocat schemei.” 

17. La Anexa 2, alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare prevăzute la 
alin. (22) și (23), Ministerul Finanţelor emite, după caz: 

a) proiect de acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi 
criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, în limita bugetului total alocat 
schemei conform art. 4 alin. (2) din hotărâre; 

b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru 
finanţare, în cazul în care: 
    (i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate; 
    (ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 2; 
    (iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării 
cererii; 

c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care: 
    (i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la 
art. 3; 
    (ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate 
prevăzute de prezenta hotărâre; 
    (iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord 
pentru finanțare. 
    (iv) informațiile care au stat la baza calculării punctajului conform art. 3 alin. (3) nu 
se confirmă în urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1).” 

18. La Anexa 2, după alineatul (3) al articolului 4, se introduc două alineate noi, alin. 
(4) şi (5) cu următorul cuprins: 

„(4) Proiectele de acord pentru finanțare se aprobă în ordinea în care au fost emise, 
după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului 
alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale, fără a se depăși 
bugetul total alocat schemei prevăzut la art. 4 alin. (2) din hotărâre. 

(5) Cererile de acord pentru finanțare care nu se încadrează în bugetul total al schemei 
prevăzut la art. 4 alin. (2) din hotărâre se restituie întreprinderilor.” 

19. La Anexa 2, alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 6 - (1) Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează, conform art. 4, cererile de acord 
pentru finanţare însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 3 alin. (1), în 
termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord 
pentru finanţare.” 

20. La Anexa 2, alineatul (2) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Termenul pentru verificarea şi evaluarea informaţiilor şi documentelor justificative 
solicitate de Ministerul Finanţelor conform art. 4 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b), este 
de 30 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanţelor.” 
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21. La Anexa 2, alineatul (11) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(11) Ministerul Finanţelor verifică şi analizează cererea de plată a ajutorului de stat 
însoţită de documentele justificative prezentate în Ghidul de plată în termen de 90 de 
zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor.” 

22. La Anexa 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 18 - Anexele nr. 1-3, 31, 4, 4a şi 4b fac parte integrantă din prezenta procedură.” 

23. După Anexa nr. 3 la procedură „Cerinţe care dovedesc eficienţa economică şi 
viabilitatea investiţiei” se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 4 „Criterii pe baza 
cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante”, având cuprinsul Anexei 
nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. II. – (1) 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. 

(2) Prevederile articolului I punctul 21 se aplică și cererilor de plată a ajutorului de stat, 
aflate în curs de analiză. 

Art. III. – 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. 704 din 30 septembrie 2014, cu modificările 
şi completrile ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre se va 
republica în Monitorul Oficial al României Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 
 

PRIM – MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 
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ANEXA Nr. 1 

(ANEXA 1 la hotărâre) 

 
Lista sectoarelor de activitate pentru care se acordă 

ajutoare de stat 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
CAEN 

Denumire cod CAEN 

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE                                         

1 132 Producţia de ţesături 

2   2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 

3 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 

4 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 

5 2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice 

6 211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază  

7 212 Fabricarea preparatelor farmaceutice 

8 221 Fabricarea articolelor din cauciuc 

9 222 Fabricarea articolelor din material plastic 

10 231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă 

11 251 Fabricarea de construcţii metalice 

12 252 
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de 
radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 

13 253 
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire 
centrală) 

14 255 
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia 
pulberilor 

15 261 Fabricarea componentelor electronice 

16 262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

17 263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

18 264 Fabricarea produselor electronice de larg consum 

19 265 
Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producṭia 
de ceasuri 

20 266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

21 267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

22 268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

23 271 
Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi 
a aparatelor de distribuṭie ṣi control a electricităţii 

24 272 Fabricarea de acumulatori şi baterii 

25 273 
Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru 
acestea 

26 274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

27 275 Fabricarea de echipamente casnice 

28 279 Fabricarea altor echipamente electrice 

29 281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală 

30 282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 

31 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 

32 284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte 

33 289 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică 
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Nr. 
crt. 

Cod 
CAEN 

Denumire cod CAEN 

34 291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

35 292 
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi 
semiremorci 

36 293 
Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule 

37 302 Fabricarea materialului rulant 

38 303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 

39 309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. 

40 310 Fabricarea de mobilă 

41 325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 

SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 

42 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 

43 631 
Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi 
activităţi conexe 

44 639 Alte activităţi de servicii informaţionale 

SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 

45 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

46 712 Activităţi de testări şi analize tehnice 

47 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie 

48 741 Activităţi de design specializat 

SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                     

49 861 Activităţi de asistenţă spitalicească 

50 862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică 

51 869 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

52 871 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 

53 872 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 

54 873 
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în 
incapacitate de a se îngriji singure 

55 879 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 
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ANEXA Nr. 2 

(ANEXA nr. 4 la procedură) 

 

 
CRITERII 

pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante 
 

 
Criterii de 
evaluare 

 

Mod de determinare Punctaj 

Valoarea investiției (Valoarea investiției în lei/22.500.000 lei) x 10 
Rezultatul obținut se 
transformă în număr de 
puncte 

Investiția inițială 

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

20 puncte - extinderea capacității unei unități existente; 

- diversificarea activității unei unități existente; 

- înființarea unei noi unități de o întreprindere nou 
înființată; 

10 puncte 
- înființarea unei noi unități de o întreprindere în 
activitate; 

Locația realizării 
investiției 

- judeţ cu intensitate 60% 20 puncte 

- judeţ cu intensitate 50% 15 puncte 

- judeţ cu intensitate 45% 10 puncte 

- judeţ cu intensitate 40%   5 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 

 


