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  Directia Generala Regionala  

    a Finantelor Publice Bucuresti  

  
  Serviciul  Ajutor de Stat, Practici  Neloiale   

  si  Preturi  Reglementate  

 

 Nr.MBR DGR 6456/27.06.2019 
 

Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala Regionala a Finantelor 
Publice Bucuresti 

instruieste operatorii economici in domeniul ajutorului de stat 
 

 
 Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

Bucuresti, vine in intampinarea operatorilor economici interesati, prin prezentarea 
oportunitatilor de accesare a masurilor de sprijin oferite de schema de ajutor de stat 
instituita prin  

H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca 
obiectiv major stimularea investitiilor cu impact major în economie. 

 
In acest sens, vor fi organizate sesiuni de instruire a operatorilor economici in 

luna iulie 2019, dupa cum urmeaza:  
 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
structura care 
organizeaza 

intalnirea 

Tematica ce va fi prezentata in 
luna iulie 2019 

Data/Ora 
intalnirii in 

luna iulie 2019 

Locatia 

1. 
 

Serviciul 
Ajutor de 
stat, practici 
neloiale si 
preturi 
reglementate  
 

Promovarea si diseminarea in 
mediul de afaceri a prevederilor 
H.G. nr. 807/2014 pentru 
instituirea unor scheme de ajutor 
de stat avand ca obiectiv 
stimularea investitiilor cu impact 
major in economie, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

10.07.2019, 
ora 14,00 

Sediul D.G.R.F.P. 
BUCURESTI, str. 
Prof. Dr. Dimitrie 
Gerota nr. 13, cam. 
319, sect. 2 

2. 
 

 Serviciul 
Ajutor de 
stat, practici 
neloiale si 
preturi 
reglementate 
 

Promovarea si diseminarea in 
mediul de afaceri a prevederilor 
H.G. nr. 807/2014 pentru 
instituirea unor scheme de ajutor 
de stat avand ca obiectiv 
stimularea investitiilor cu impact 
major in economie, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

23.07.2019, 
ora 14,00 

Sediul D.G.R.F.P. 
BUCURESTI, str. 
Prof. Dr. Dimitrie 
Gerota nr. 13, cam. 
319, sect. 2 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală  
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Fiecare operator economic va putea trimite la instruire maxim 2 reprezentanti, respectiv:  
 
- doua persoane din partea societatii aplicante, sau 
  
- o persoana din partea societatii aplicante si cealalta din partea societatii consultante.  
 

Sesiunile de instruire vor fi sustinute de Directia Generala Regionala a Finantelor 
Publice Bucuresti- Serviciul Ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate,  care va 
face o prezentare generala a prevederilor H.G. nr.807/2014, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a Ghidului solicitantului – Revizuit, precum si a Ghidului de plata – Revizuit. 

 
Precizam ca in cadrul acestor intalniri nu se vor analiza proiecte de investitii si nu se 

va stabili eligibilitatea acestora. Stabilirea eligibilitătii unui proiect de investitii se poate 
determina numai după depunerea Cererii de acord pentru finantare, insotită de 
documentele justificative, conform prevederilor legale si doar dupa finalizarea procesului de 
analiza.  
 

Ministerul Finantelor Publice a modificat şi a completat H.G. nr. 807/2014 
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea 
investitiilor cu impact major in economie,  prin H.G. nr. 880/09.11.2018, iar principala 
modificare se refera la diminuarea nivelului minim al investitiei la 4,5 milioane lei, 
respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.  
 

 


