
 
www.anaf.ro 

                          

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Către  
: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca 
  Compartimentul Comunicare, Relatii Publice si Mass Media 
 

În atenţia                    : Doamnei Gabriela Barbos 

Ref.               
: Protocol Colaborare Incheiat intre Camera de Comert si 
Industrie Cluj si Directia Generala Regionala a Finantelor 
Publice Cluj-Napoca 

De la                           : Biroul Ajutor de Stat 
Adresă : Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca 

Nr. înregistrare/data : 18641/11,11,2019 

  

 

Prin prezenta adresa, va comunicam ca, Ministerul Finanţelor Publice - Directia 

Generală Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, continua actiunile de mediatizare 

a schemei de ajutor de stat aprobata prin H.G. nr.807/2014,  avand ca obiectiv 

stimularea investitiilor cu impact major în economie, sens in care se vor organiza 

sesiuni de prezentare si pe parcursul lunii octombrie, conform calendarului anexat.   

“Calendarului întalnirilor cu operatorii economici”, este afisat si pe pagina de internet 

www.anaf.ro la sectiunea de prezentare a Direcţiei Generale Regionale a Finantelor 

Publice Cluj-Napoca. 

Va transmitem alaturat “Calendarului întalnirilor cu operatorii economici” pentru 

liuna noiembrie 2019. 
Locaţia Data 

desfăşurării 

întălnirii 

Ora 

Bihor Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  Bihor, 

Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr.2B, Sala mare de 

şedinţe 

22.11.2019 

29.11.2019 

10:00 

10:00 

 

Bistriţa 

Năsăud 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa 

Năsăud, Bistriţa, str. 1 Decembrie, nr. 6-8, etaj 1 cam 

11, sala de şedinţe  

14.11.2019 

25.11.2019 

13:00 

11:00 

 

Cluj Direcţia Generală  Regională a Finanţelor Publice 

Cluj Napoca, sediul Biroului Vamal Cluj Napoca, Cluj 

Napoca str Traian Vuia nr 149, sala E05 

21.11.2019 

28.11.2019 

11:00 

11:00 

Maramureş Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Maramureş, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 2A, 

Sala de sedinte et. 1 

14.11.2019 

21.11.2019 

11:00 

11:00 

Satu Mare Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu 20.11.2019 11:00 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală  

Direcţia Generală Regională a  

Finanţelor Publice - Cluj-Napoca 

Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale ş i 

Preţuri Reglementate  

 

Piaţa Avram Iancu, nr. 19 
Cluj-Napoca, jud. CLUJ 
Tel  : 0264 591670 
Fax : 0264 592489 
e-mail :Petru.Cepoi.CJ@anaf.ro 
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Mare, Satu Mare, Piaţa Romană, nr. 3-5, sala 305 27.11.2019 11:00 

Sălaj Camera de Comerţ şi Industrie Sălaj, Zalău, str. 

Corneliu Coposu nr.3  

21.11.2019 11:00 

CECCAR Sălaj, Zalău, str. Maxim Gorki nr.31/A 28.11.2019 14:00 

Fiecare operator economic va putea trimite la instruire maxim 2 reprezentanţi, respectiv:  

- două persoane din partea societăţii aplicante, sau 

-o  persoană din partea societăţii aplicante  şi cealaltă din partea societăţii consultante. 

Sesiunile de instruire vor fi susţinute de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj 

Napoca, Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate care va face o prezentare 

generală a prevederilor H.G. nr.807/2014, a Ghidului solicitantului, precum şi a Ghidului de plată. 

Precizăm că în cadrul acestor întâlniri nu se vor analiza proiecte de investiţii şi nu se va stabili 

eligibilitatea acestora. Stabilirea eligibilităţii unui proiect de investiţii se poate determina numai după 

depunerea Cererii de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative, conform 

prevederilor legale, şi doar după finalizarea procesului de analiză. 

Ministerul Finanţelor Publice a modificat şi a completat H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor 

scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – 

ultima modificare prin HG 880/2018. 

Principalele modificări se referă la: 

       - diminuarea nivelului minim al investiţiei la 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 

milion  euro; 

       - modificarea mecanismului de depunere a cererilor de finanţare, acestea urmând a fi depuse în 

sesiune continuă;  

       - renunţarea la selecţia proiectelor pe bază de punctaj, fiind selectate acele proiecte care îndeplinesc 

criteriile şi condiţiile de eligibilitate;  

        - simplificarea planului de investiţii aferent proiectului;  

        - posibilitatea demarării proiectului de investiţii după depunerea cererii de acord pentru finanţare.  

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.807/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investiţiilor de mare 

anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf.  

Informaţii suplimentare se pot obţine şi de pe paginile de internet:  
www.mfinante.ro - Ministerul Finanţelor Publice şi 
www.anaf.ro la secţiunea de prezentare a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Cluj Napoca , rubrica Ajutor de Stat.  

 

 

Va multumim pentru sprijinul acordat. 

Director General 

        Ioan POP 

Biroul Ajutor de Stat Practici Neloiale  

şi Preţuri Reglementate 

Şef Birou 

Cepoi Petru 

http://www.mfinante.ro/
http://www.anaf.ro/

