
  
 

  

Nr.83368/2022.  

 

Către, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  și Administrației 

În atenția Domnului ministru Cseke Attila 

 

Referitor la: Proiectul de Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 

pentru modificarea și completarea art. 7 de la anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2980/2013. 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

              Vă trimitem în atenția Dvs., propunerea formulată la nivelul Consiliului Județean 

Harghita, în legătură cu necesitatea modificării proiectului de Ordin al ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației pentru modificarea și completarea art. 7 de la anexa nr. 2 

la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile 

realizate în parcurile industriale, considerând că formularea actuală din prezentul proiect de 

ordin defavorizează în mod semnificativ IMM-urile din Regiunea de dezvoltare Centru și 

implicit IMM-urile din județul Harghita.   

Având în vedere faptul că la nivelul mai multor județe care alcătuiesc Regiunea de Dezvoltare 

Centru, IMM-urile au un impact major asupra dezvoltării economiei locale și regionale, 

considerăm justificată includerea acestei regiuni de dezvoltare la lit. a), alin (21), art. 7 al 

Anexei nr. 2 din proiectul de ordin mai sus menționat, având următoarea formulare: 

“(21) Intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat regional ce poate fi acordat, pentru 

investițiile inițiale realizate în parcurile industriale, întreprinderilor mari în perioada 2022-

2027, astfel cum sunt definite în reglementările din domeniul ajutorului de stat, se 

stabilește după cum urmează: 

a) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. c b)-f); 

b) 40% în cazul regiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b); 

c) 30% în cazul regiunii de dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. g); 

 

 



  
 

  

d) 45% pentru următoarele localități din judeţul Ilfov: Periş, Ciolpani, Snagov, Gruiu, 

Nuci, Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, 

Chitila, Glina, Cernica, Dobroeşti şi Pantelimon; 

e) 35% pentru următoarele localităţi din judeţul Ilfov: Ciorogârla, Domneşti, Cornetu, 

Bragadiru, Dărăşti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni şi Clinceni.”  

 

Totodată propunem renumerotarea noilor alineate ce se dorește a fi introduse după alin (3), 

art. 7 al Anexei nr. 2, având în vedere faptul că numerotarea propusă în proiectul de ordin se 

suprapune cu numerotarea aliniatelor deja existente.  

   

Astfel vă anexăm la prezenta modificările propuse în cadrul proiectului de ordin mai sus 

menționat, pe care le v-om transmite prin e-mail și în format Word și extrasul cu art.7 din 

Anexa nr.2. 

 

Rămânem în speranța că prin prezenta propunere putem contribuii la constituirea și 

dezvoltarea IMM-urilor, atât la nivelul Județului Harghita cât și al Regiunii de Dezvoltare 

Centru.  

 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Borboly Csaba, 

Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 21.04.2022 
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