
 

 

01 

 

Tax & Legal Alert 
8 august, 2022 

 

 

In acest număr 

 

Noi oportunități de finanțare reprezentate de acordarea de granturi pentru investiții destinate 
industriei prelucrătoare   

La data de 4 august 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 776 Hotărârea Guvernului nr. 
959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru 
investiții destinate industriei prelucrătoare (”HG 959/2022”).   

Noua reglementare vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat, privind acordarea de granturi 
pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități 
economice în unele sectoare economice relevante.   

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 de milioane de euro, cu o alocare 
bugetară maximă anuală de 150 de milioane de euro. 
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Noi oportunități de finanțare reprezentate de acordarea de granturi pentru investiții destinate 
industriei prelucrătoare   

Conform prevederilor HG 959/2022, Ghidul solicitantului urmează a fi aprobat prin ordin al ministrului 
economiei, în termen de 30 de zile de la publicarea schemei de ajutor de stat. 

 Intensitatea ajutorului de stat 
 Intensitatea ajutorului de stat poate ajunge până la 60% din investiție în funcție de regiunea 

a acesteia; 
 Intensitățile maxime ale ajutorului de stat pot fi majorate cu până la 20 de puncte 

procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru 
întreprinderile mijlocii. 

 Categorii de cheltuieli eligibile 
 Imobilizări corporale și necorporale 

 Costuri salariale - Costuri salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi ca urmare a 
creării de locuri de muncă 

 Combinația dintre Imobilizări corporale și necorporale și Costuri salariale 

 Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția activelor achiziționate de către IMM-uri și 
a activelor dobândite prin achiziționarea unei unități (achiziția de active aparținând unei 
unități). 

 Costurile legate de închirierea/leasingul de imobilizări corporale pot fi eligibile, în anumite 
condiții specifice. 

 Activele necorporale sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;  

b) trebuie să fie amortizabile;  

c) trebuie să fie achiziționate în condiții de piață de la terți care nu au legătură cu 
cumpărătorul;  

d) trebuie incluse în activele întreprinderii beneficiare a ajutorului de stat și trebuie să 
rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de cel puțin cinci 
ani sau trei ani în cazul IMM-urilor. 

 Alte cerințe aplicabile beneficiarilor schemei de ajutor de stat 

 Să aibă un randament al cifrei de afaceri mai mare de zero în unul dintre ultimele trei 
exerciții financiare finalizate; 

 Investițiile realizate să aibă o valoare reprezentând echivalentul în lei al sumei de minimum 3 
milioane de euro;   

 Capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat; 

 Capital social subscris vărsat în valoare de cel puțin 100.000 lei; 

 10% din costurile de investiție ar trebui să fie investiții „verzi”. 
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
 
                                     

  
Alexandra Smedoiu  
Partener 
Deloitte Tax  
asmedoiu@deloittece.com 

   Andrei Ionescu 
   Partener Coordonator 
   Deloitte Consultanță 
   aionescu@deloittece.com 
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Senior Manager  
Deloitte Consultanță 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o 
companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și 
persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice 
separate și independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează 
servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă 
rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.  

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de 
audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, 
servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune 
Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre 
care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective 
locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. 
Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte 
creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn.  

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă 
în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de 
societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice 
ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de 
asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile 
membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.  

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de 
consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a 
întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.  

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și 
firmele membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau 
servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de 
a acționa într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu 
un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru 
pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta 
publicație.  
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