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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2019 

privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de 
finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor 

balneare 
 

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (3) şi 
al art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  
 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
  Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 362/2019 privind instituirea schemei de 
ajutor de minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru 
modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 450 din 05/06/2019, se modifică și se completează după cum 
urmează:  
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  
 ”(1)  Schema de ajutor de minimis aferentă programului de finanţare a 
investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, denumit în 
continuare Programul stațiuni balneare, are rolul de a finanţa proiectele de 
investiţii pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare sau 
balneoclimatice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică 
pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 
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2. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  
”Art. 15. - Analiza proiectelor eligibile va fi efectuată în vederea aprobării de 
către CPE, printr-o comisie de lucru a CPE, stabilită în condiţiile art. 7 alin. 
(8) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007(r2), republicată, în ordinea depunerii 
şi în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de importanţa economică a 
investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare.” 
3. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  
”Art. 16. - (1) În scopul verificării solicitărilor şi implementării schemei, CPE, 
printr-o comisie de lucru a CPE constituită în acest scop,  verifică documentele 
depuse, în conformitate cu cele stabilite prin ordinul preşedintelui CNSP 
prevăzut la art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, 
cu modificările şi completările ulterioare, din punctul de vedere al veridicităţii 
conformităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de investiţii, 
completarea tuturor câmpurilor cererii de finanţare, codul CAEN eligibil, 
inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor 
care sunt necesare desfăşurării activităţilor ce se subscriu codului CAEN pentru 
care se solicită finanţare. 
(2) CPE, prin comisia proprie de lucru, verifică, pe baza declaraţiei pe propria 
răspundere a solicitantului, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul 
că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 
ani fiscali, inclusiv anul fiscal în cursul căruia a fost depusă cererea de finanţare, 
fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, 
însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei 
scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, 
echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară 
activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. 
(3) CPE, prin comisia proprie de lucru, verifică documentaţia primită de la 
aplicant, având dreptul să îi solicite acestuia informaţii suplimentare atunci când 
elementele cuprinse în cerere şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente 
pentru efectuarea analizei.  
 (4)  Cererile se aprobă, în funcţie de importanţa economică pentru activitatea de 
turism balnear, de către Consiliul de Programare Economică, printr-o comisie de 
lucru constituită în acest scop. 
4. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
"(1) În termen de maximum  30 de zile calendaristice de la primirea unei cereri 
de acord pentru finanţare corecte şi complete, CPE soluţionează cererea 
respectivă." 
5. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 25. Beneficiarul are obligaţia să efectueze cheltuielile în termen de 
maximum 24 de luni de la data primirii acordului de finanţare şi să depună 
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documentaţia aferentă cererii de plată la sediul CNSP, în termen de maximum 
27 luni de la data primirii acordului de finanţare.” 
Art. II  Cererile din Programul stațiuni balneare corecte şi complete depuse şi 
nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului 
vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 
114/2018  privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare și ale 
hotărârii Guvernului nr. 362/2019  privind instituirea schemei de ajutor de 
minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi 
dezvoltarea staţiunilor balneare,  precum şi cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile calendaristice.  
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