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Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare, conform HG 332/2014
Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru
finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului
Finanţelor Publice - Acţiuni generale.
Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru
finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului
Finanţelor Publice - Acţiuni generale.
Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru
perioada 2014-2020;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor
pentru finanţare emise, pentru perioada 2015-2025.
Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv
echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin
legile bugetare anuale.
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea
de investiții iniţiale care determină crearea de locuri de muncă, indiferent de
dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.
Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108
din tratat.
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt
întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau
întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Periodic
Sunt eligibile investiţiile care realizează locuri de muncă în toate sectoarele de
activitate, cu excepţia celor menţionate în “Lista sectoarelor de activitate
pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 în Ghidul
Solicitantului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o
perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea
următoarelor condiții:
a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare,
dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.
Cost salarial reprezintă valoarea totală care trebuie plătită efectiv de
beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o
perioadă de timp definită, salariul brut și contribuțiile obligatorii ale
angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în
vigoare.
Salariu brut reprezintă suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere
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înainte de impozitare până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat
prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul
înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
Locurile de muncă create direct de un proiect de investiții reprezintă
locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv
locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității
create de investiție, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de
muncă
pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă.
Pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei se vor crea cel puțin 10 locuri de
muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.
Locurile de muncă nou-create se menţin pentru o perioadă minimă de 5 ani de
la data la care acestea au fost ocupate prima dată în cazul întreprinderilor mari,
respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.
Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor H.G. nr.
332/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului (UE)
nr. 651/2014, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului
Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în
raport de cheltuielile eligibile, în limita intensității maxim admisibile şi a
nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere,
astfel:
- pentru regiunea Nord-Est –50%- Nivel maxim al ajutorului de stat de care
poate beneficia o întreprindere este de 37,5 mil. Euro.
- pentru regiunea Sud-Est – 50%- Nivel maxim al ajutorului de stat de care
poate beneficia o întreprindere este de 37,5 mil. Euro.
- pentru regiunea Sud Muntenia –50%- Nivel maxim al ajutorului de stat de
care poate beneficia o întreprindere este de 37,5 mil. Euro.
- pentru regiunea Sud Vest Muntenia – 50%- Nivel maxim al ajutorului de
stat de care poate beneficia o întreprindere este de 37,5 mil. Euro.
- pentru regiunea Nord Vest –50%- Nivel maxim al ajutorului de stat de
care poate beneficia o întreprindere este de 37,5 mil. Euro.
- pentru regiunea Centru –50%- Nivel maxim al ajutorului de stat de care
poate beneficia o întreprindere este de 37,5 mil. Euro.
- pentru regiunea Vest – 35%- Nivel maxim al ajutorului de stat de care
poate beneficia o întreprindere este de 26,25 mil. Euro.
- pentru București –15% (2014-2017), 10% (2018-2020)- Nivel maxim al
ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este de 11,25 mil.
Euro (2014-2017), 7,5 mil Euro (2018-2020)
- pentru Ilfov –35%- Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate
beneficia o întreprindere este de 26,25 mil. Euro.
Depunerea si evaluarea Cererii de acord pentru finanţare se realizează în 2
etape:
a) Etapa I include depunerea urmatoarelor:
- Cerere de acord pentru finantare
- declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor
mici şi mijlocii, după caz
- Plan de creare a locurilor de munca
- certificat constatator
- situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu
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financiar încheiat
certificate de atestare fiscală pentru sediul social si toate punctele de
lucru de la DITL si ANAF

Criterii de
evaluare

Mod de
determinare

Punctaj

Comentarii

Numărul de locuri
de muncă
nou‐ create

Număr de locuri de
muncă noucreate/
Număr minim de noi
locuri de muncă
prevăzute de
schemă

Rezultatul obţinut se
transformă în număr
de
puncte

Perioada de creare a
minimum
10 locuri de muncă

Termen de creare de
la
primirea acordului
pentru
finanţare

Perioada <= 1 an ‐
10 pct.

Locaţia realizării
investiţiei

Investiţia se
realizează într‐ un
judeţ unde rata
somajului este
peste media pe ţară
comunicată de INS
în ultimul
buletin statistic
lunar, publicat
anterior datei
deschiderii
sesiunii de
înregistrare a
cererilor de acord
pentru
finanțare

Rşomaj > Rşomaj
medie pe
ţară ‐ 10 pct.

Rentabilitatea cifrei
de afaceri în
ultimul exerciţiu
financiar
încheiat, în cazul
întreprinderilor
în activitate

Rca = (Profit
net/Cifra de
afaceri) x 100

Rca > 2% ‐ 10 pct.

În cazul în care
rezultatul
raportului care
determină
numărul de locuri de
muncă
nou‐ create este un
număr cu
zecimale, nu se face
rotunjirea.
Se acordă 10 puncte
pentru
întreprinderile care
creează
minimum 10 locuri
de muncă
într‐ o perioadă de
până la 1 an
de la data primirii
acordului
pentru finanţare.
Întreprinderile care
realizează
investiţia într‐ un
judeţ în care
rata şomajului este
peste media
pe ţară comunicată
de Institutul
Naţional de
Statistică în ultimul
Buletin statistic
lunar valabil la
data înregistrării
cererii de
acord pentru
finanţare, sunt
punctate cu 10
puncte.
În cazul
întreprinderilor în
activitate, se acordă
10 puncte
pentru acele
întreprinderi care
au rentabilitatea
cifrei de
afaceri mai mare de
2% în
ultimul exerciţiu
financiar
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Valoarea capitalului
social
subscris vărsat, în
cazul
întreprinderilor
nou‐ înfiinţate

Capital social >
35.000 lei ‐
10 pct.

încheiat.
În cazul
întreprinderilor
nouînfiinţate,
se acordă 10 puncte
pentru acele
întreprinderi care
au un capital social
subscris şi
vărsat mai mare de
35.000 lei.

În vederea încadrării în bugetul alocat schemei, selectarea întreprinderilor se
face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

DURATA
PROIECTULUI

b) Etapa II include depunerea urmatoarelor:
- plan de afaceri
- documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri
Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31
decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza
acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.
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