
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
807/2014  pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv 
stimularea investiţiilor cu impact major în economie 

 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

2.1 Sursa proiectului de act normativ 
În prezent Ministerul Finanțelor derulează o schemă de ajutor de stat instituită prin 
Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, prin care 
se intenţionează încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea 
decalajelor economice dintre regiuni, prin stimularea realizării de investiţii în active fixe 
de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate 
atât pieţei interne cât şi competitive la export. 

Susţinerea investiţiilor are în vedere atât dezvoltarea capacitătii productive a economiei 
naţionale cât şi creşterea contribuţiilor întreprinderilor finanţate prin plata de taxe şi 
impozite la bugetul general consolidat al statului, precum şi la bugetele locale. Aceste 
avantaje justifică efectuarea cheltuielilor din bugetul de stat pe care măsura de sprijin 
financiar le implică. 

2.2 Descrierea situaţiei actuale 
În perioada 15.06.2022 – 26.07.2022 a avut loc sesiunea de depunere a cererilor de acord 
pentru finanțare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de 
stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. La finalul 
acestei sesiuni s-a constatat un interes deosebit din partea investitorilor pentru a accesa 
ajutor de stat în baza acestei scheme de ajutor de stat, fapt demonstrat de cele 192 de 
dosare înregistrate. Dintre acestea, foarte multe proiecte de investiții au valori mari, de 
ordinul zecilor de milioane de euro. 

În același timp, bugetul schemei de ajutor de stat rămas disponibil de angajat până la 
atingerea plafonului maxim de 6.380 milioane lei este foarte mic, raportat la solicitările 
primite, ceea ce implică emiterea unui număr foarte mic de acorduri pentru finanțare. 

Pentru a putea sprijini cât mai multe proiecte ale căror beneficii, în ceea ce privește 
dezvoltarea economico-socială la nivel regional și national sunt evidente este necesară 
majorarea bugetului total al schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014. 

2.3 Schimbări preconizate 
Prin prezentul proiect se propune majorarea bugetului total al schemei de ajutor de stat 
aprobată prin H.G. nr. 807/2014, de la 6.380 milioane lei, respectiv echivalentul a 
aproximativ 1.450 milioane euro la 7.379,95 milioane lei, respectiv echivalentul a 
aproximativ 1.499,99 milioane euro. 

Precizăm faptul că, echivalentul în euro a fost stabilit la un curs de schimb actualizat de 
4,92 lei/euro. 

Urmare consultărilor cu Consiliului Concurenţei, acesta a recomandat utilizarea cursului 
de schimb comunicat de B.N.R. la data elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului 
pentru realizarea calculului bugetului în lei. 

Astfel, bugetul a fost calculat la cursul de schimb comunicat de B.N.R. în data de 
05.08.2022, respectiv 4,9264 lei/euro (calculat cu 2 zecimale, respectiv 4,92 lei/euro). 

În consecință, bugetul mediu anual al schemei de ajutor de stat se va majora de la 638 



2 

 

milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro la 737,995 milioane 
lei, respectiv echivalentul a aproximativ 149,999 milioane euro. 

2.4 Alte informații 
Nu este cazul 

 
 

Secțiunea a 3-a 
Impactul socio-economic 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în 
vigoare a actului normativ 
Sprijinirea cât mai multor proiecte ale căror beneficii, în ceea ce privește dezvoltarea 
economico-socială la nivel regional și national sunt evidente, beneficii materializate atât 
prin dezvoltarea capacitătii productive a economiei naţionale cât şi prin creşterea 
contribuţiilor întreprinderilor finanţate, prin plata de taxe şi impozite la bugetul general 
consolidat al statului, precum şi la bugetele locale. 

3.2 Impactul social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4 Impactul macroeconomic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniului ajutoarelor de stat 
Finanțarea mai multor proiecte de investiții, care ar putea avea un impact economico-
social deosebit. 

3.5 Impactul asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului. 

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 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9 Alte informații 
Sumele vor fi suportate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile Legilor 
bugetare anuale aprobate cu această destinaţie şi în strategia fiscal bugetară. 

 
Secțiunea 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). 
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- în mii lei (RON) 

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) bugetul 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 şi servicii 

 166.658 166.658 166.658 166.658 133.326 

b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 
(Se va menționa natura acestora.) 

      

4.3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a) buget de stat 

 -166.658 -166.658 -166.658 -166.658 -133.326 

b) bugete locale       

4.4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

4.5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor  
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adaptare 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 au fost identificate 

 



4 

 

 
Secțiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ 
Nu este cazul. 

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 legislaţia UE (în cazul proiectelor 
ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 Curţii de Justiţie a Uniunii Europene –  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente asumate 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.6. Alte informații 
Nu au fost identificate 

 
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 
Proiectul de act normativ nu este exceptat de la procedura de consultare. 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice 
locale 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consulative 
constituite prin acte normative 
Nu este cazul. 

6.5. Informații privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
Proiectul de act normativ va fi supus avizului Consiliului Legislativ. 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
Nu este cazul. 

c) Consiliul Economic şi Social 
Nu este cazul. 

d) Consiliul Concurenţei  
Proiectul de act normativ va fi supus avizului Consiliului Concurenţei. 
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e) Curtea de Conturi 
Nu este cazul. 

6.6. Alte informații 
Nu au fost identificate 

 
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 
a) data publicării anunţului referitor la participarea în elaborarea actului normativ; 
 
b) data până la care s-au putut transmite recomandări scrise; 
 
c) în cazul în care nu au fost primite observaţii ca urmare a publicării anunţului sau 
solicitări de organizare a unor dezbateri publice, se va menţiona acest lucru. 
 
7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și 
securității cetățenilor sau diversității biologice. 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7.3. Alte informații 
Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 8- a   
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ 
Nu implică măsuri suplimentare de implementare 

8.2. Alte informaţii 
Nu au fost identificate 

 

 
 

MINISTRUL FINANŢELOR 
ADRIAN CÂCIU 

 
 
 
  
 

Avizăm favorabil 
Viceprim-ministru, 

Sorin Mihai GRINDEANU 
 
 
 
 
 

Ministrul Justiției 
Marian Cătălin PREDOIU 


