HG nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de
locuri de munca
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Hotararea Guvernului nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea
investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca
Ministerul Finantelor Publice.
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regionala, prin realizarea de investitii initiale care
determina crearea de locuri de munca, indiferent de dimensiunea beneficiarilor si de valoarea investitiei.
Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat in baza acestei scheme sunt intreprinderi nou‐infiintate sau
intreprinderi in activitate, IMM‐uri sau intreprinderi mari, cu personalitate juridica, infiintate conform Legii
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru indeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifica daca intreprinderea:
ℑ realizeaza o investitie initiala in Romania, in unul din domeniile de activitate eligibile, respectiv o
investitie initiala in favoarea unei noi activitati economice, in cazul intreprinderilor mari din regiunea
Bucuresti;
ℑ nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”,
ℑ nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare,
inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii,
ℑ nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au
fost emise acestea au fost executate,
ℑ nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale si
necorporale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii,
ℑ nu a inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii 2 ani anteriori
inregistrarii cererii de acord pentru finantare si, la momentul inregistrarii cererii, nu are planuri
concrete de a inchide o astfel de activitate intr‐o perioada de 2 ani dupa finalizarea, in regiunea in
cauza, a investitiei initiale,
ℑ nu inregistreaza debite restante la bugetele locale si de stat,
ℑ are capital social subscris varsat in valoare de minimum 30.000 lei, in cazul intreprinderilor nou‐
infiintate,
ℑ nu apartine unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani anteriori datei inregistrarii cererii de
acord pentru finantare o alta intreprindere inregistrata conform Legii societatilor nr. 31/1990, care
desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare, in cazul intreprinderilor nou‐
infiintate,
ℑ creeaza pentru fiecare locatie a realizarii investitiei minimum 10 locuri de munca, dintre care minimum
3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati. Locurile de munca nou‐create se mentin pentru o
perioada minima de 5 ani de la data la care acestea au fost ocupate prima data in cazul intreprinderilor
mari, respectiv 3 ani in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.
Lucrator defavorizat reprezinta orice persoana care se afla in una din urmatoarele situatii:
(i) nu a avut un loc de munca remunerat in ultimele 6 luni;
(ii) are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani;
(iii) are varsta peste 50 de ani;
(iv) nu a absolvit o forma de invatamant liceal sau nu detine o calificare profesionala (ISCED 3) sau se afla in
primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de invatamant cu frecventa si nu a avut inca niciun loc de munca
remunerat;
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(v) provine din familie monoparentala, avand in intretinerea sa una sau mai multe persoane;
(vi) este membru al unei minoritati etnice si are nevoie sa isi dezvolte competentele lingvistice, formarea
profesionala sau experienta in munca pentru a‐si spori sansele de a obtine un loc de munca stabil;
(vii) este recunoscuta ca persoana cu handicap conform legislatiei nationale.
Investitia initiala — investitia in imobilizari corporale si necorporale legate de infiintarea unei unitati noi,
extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati existente sau o schimbare
fundamentala in procesul general de productie din cadrul unei unitati existente;
(i) infiintarea unei unitati noi — infiintarea unei intreprinderi noi care realizeaza un proiect de investitii
independent de alte proiecte;
(ii) extinderea capacitatii unei unitati existente — marirea capacitatii de productie datorata existentei unei
cereri neonorate;
(iii) diversificarea productiei unei unitati existente — obtinerea de produse care nu erau realizate anterior
in unitatea respectiva;
(iv) schimbare fundamentala in procesul general de productie — achizitionarea de active a caror valoare
contabila depaseste amortizarea, calculata in cursul celor 3 exercitii financiare precedente, a activelor legate de
activitatea care trebuie modernizata;
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Investitia initiala in favoarea unei noi activitati economice — investitia in imobilizari corporale si necorporale
legate de infiintarea unei unitati noi.
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca
urmare a crearii de locuri de munca.
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acorda cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) locurile de munca sunt create direct de un proiect de investitii;
b) locurile de munca sunt create dupa data primirii acordului pentru finantare, dar nu mai tarziu de 3 ani de la
data finalizarii investitiei.
Locurile de munca create direct de un proiect de investitii reprezinta locurile de munca legate de activitatea
care face obiectul investitiei, inclusiv locurile de munca create in urma unei cresteri a ratei de utilizare a
capacitatii create de investitie, ocupate de persoane angajate in baza unui contract de munca pe perioada
nedeterminata cu norma intreaga.
a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul
intreprinderea sau cel eliberat cu semnatura electronica de serviciile on‐line ale Oficiului National al Registrului
Comertului;
b) situatii financiare anuale aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat. Obligatia prezentarii
situatiilor financiare nu se aplica intreprinderilor nou‐infiintate;
c) plan de creare a locurilor de munca;
d) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat si bugetele locale;
e) imputernicire ‐ se intocmeste in cazul in care o alta persoana decat reprezentantul legal al intreprinderii
semneaza cererea de acord pentru finantare;
f) act de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea;
g) extrase de carte funciara, contracte sau orice alt document cu caracter juridic prin care sa se faca dovada
detinerii locatiei.
Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro,
cu posibilitatea suplimentarii, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru perioada 2014‐2020;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat in baza acordurilor pentru finantare 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.
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Perioada

Intensitate
maxima

Nivel maxim al ajutorului de stat
de care poate beneficia o
intreprindere ‐ mil. euro ‐

2014‐2020

50%

37,5

2014‐2020
2014‐2017
2018‐2020

35%
15%
10%

26,25
11,25
7,5

Documentatia aferenta primei etape se va depune in intervalul 02 – 27.02.2015.
Evaluarea Cererii de acord pentru finantare se realizeaza in 2 etape, pentru fiecare dintre acestea solicitandu‐se
un set de documente.
In vederea incadrarii in bugetul alocat schemei, pentru intreprinderile care indeplinesc conditiile de
conformitate si criteriile de eligibilitate se calculeaza un punctaj. Selectarea intreprinderilor se face in ordinea
descrescatoare a punctajului obtinut.
Teritoriul Romaniei

