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Catre:    Ministerul Fondurilor Europene 

   Domnului Ministru, Marcel Boloș 

 

    Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

   Domnului Ministru, Virgil-Daniel Popescu 

 

Spre stiinta:  Guvernul României 

In atentia:  Domnului Prim-ministru, Ludovic Orban 

 

Referitor: Proiectul Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru suspendarea, modificarea 

si completarea unor prevederi din  Ordonanța de urgența nr.130/2020 privind 

unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014–2020, 

în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul 

fondurilor europene 

Subiect:  Absenta codului CAEN 8623 din cadrul Anexelor 1 si 2 

    

 

Subscrisa .......... cu sediul social: ..........., Email: ………;Telefon/ fax: .........., 

reprezentată legal prin .........,  

in calitate de administratori si/sau asociati, in termen legal privind consultarea publica privind Proiectul 

Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru suspendarea, modificarea si completarea unor prevederi din  

Ordonanța de urgența nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din 

fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014–2020, în 

contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene 

 

formulez 

 

NOTIFICARE 

 

privind Absenta codului CAEN 8623 din cadrul Anexelor 1 si 2 ale Ordonanței de urgența nr.130/2020 

privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 

aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de 

COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene 

 

PREAMBUL 



NOTA DE FUNDAMENTARE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri 

pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 

Operațional Competitivitate 2014–2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte 

măsuri în domeniul fondurilor europene, descrie situaţia actuala afectată de criza economică generată 

de  pandemia de SARS-CoV-2. Criza economică afectează activitatea întreprinderilor, și în special a 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), acestea confruntându-se cu un deficit brusc de lichidități sau chiar 

cu indisponibilitatea lichidităților. 

Astfel, s-a creat o situație excepțională, care trebuie tratată prin măsuri specifice de către România şi 

care trebuie abordată, de asemenea, cu celeritate și prin adoptarea de măsuri specifice. 

Ca urmare a crizei, tot mai multe companii care altfel ar fi viabile se vor confrunta cu probleme de 

solvabilitate. Acest lucru este în parte legat de faptul că sprijinul de lichiditate ia în mod obișnuit forma 

împrumuturilor, ceea ce poate slăbi și mai mult bilanțurile întreprinderilor, deoarece multe companii au 

asistat la o creștere constantă a capitalului împrumutat în ultimii ani. 

Totodată, impactul deficitului de capital este inegal între sectoarele și ecosistemele industriale, ceea ce 

va duce la divergențe pe piață și va dăuna potențialului productiv și capacității de recuperare din 

recesiune. 

Dacă sunt neadresate, aceste diferențe ar duce la o denaturare permanentă a condițiilor de concurență 

echitabile și la o extindere suplimentară a disparităților economice în România. 

 

DE FAPT, 

In cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020,  Articolul 1(1) se prevede ca  Prezenta 

ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri 

externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în 

continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3), 

(Întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, sunt beneficiari pentru fondurile 

externe nerambursabile prevăzute la alin. (2), iar persoanele fizice autorizate, denumite în continuare 

PFA, și cabinetele medicale individuale, denumite în continuare CMI)  a căror activitate a fost afectată 

de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe 

perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă. 

 

DE DREPT, 

Codul CAEN 8623 tradus prin Activitati de asistenta stomatologica care a fost interzis prin Ordonanța 

militara nr. 2 pe perioada stării de urgență si îngrădit pe perioada stării de alertă, nu se regaseste in 

Anexele 1 si 2 atasate Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020. Mai mult, coduri CAEN 

dependente economic de codul CAEN 8623, aflate pe aceeasi piata in amonte sau in aval, mai exact 

codul CAEN 3250, Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice este 

introdus in Anexa 2. 

 

 

În speranța că analizarea notificării noastre o veți face cu respectarea normelor de drept și a 

prevederilor legale, vă mulțumim anticipat. 



În drept, ne intemeiem notificarea noastră pe dispozițiile dreptului român privind termenul de la care 

curge o obligație în sarcina unui subiect de drept.  

 

Avand in vedere cele expuse, în virtutea principiului oportunității, considerăm că notificarea depusă 

trebuie evaluată conform Notei de Fundamentare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 și 

solicităm să dispuneți Admiterea codului CAEN 8623 tradus prin Activitati de asistenta stomatologica, 

in Anexele 1 si 2. 

 

De asemenea, va aducem la cunoștință că în cazul în care demersurile noastre nu-și vor găsi soluționare, 

nu vom ezita sa ne adresăm instanțelor judecătorești și vom cere recunoașterea drepturilor noastre și, 

nu în ultima instanță apărarea dreptului nostru la o evaluare nerestrictivă și neabuzivă. 

 

 

 

 

 

Semnătură 

Reprezenant Legal 
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