H.G. 332/2014
PRIVIND INSTITUIREA UNEI SCHEME DE AJUTOR DE STAT
pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala
prin crearea de locuri de munca
VALABILITATEA
SCHEMEI

1 iulie 2014 - 31 decembrie 2020 (in sesiuni de 10 zile lucratoare)
Plata ajutorului se realizeaza in perioada 2015-2025

BUGETUL TOTAL AL
SCHEMEI

2.700 milioane lei (echivalentul a aproximativ 600 milioane euro)
cu posibilitatea suplimentarii

ELIGIBILITATEA
PROIECTULUI

Investitie intiala* care sa genereze in maximum 3 ani de la finalizarea
investitiei crearea a minimum 10 noi locuri de munca (din care minimum
3 pentru lucratori defavorizati) prin:
 infiintarea unei unitati noi
 extinderea capacitatii unitatii existente
 diversificarea productiei unitatii
 schimbarea fundamentala in procesul general de productie din
cadrul unitatii existente
*exclusiv investitii initiale in favoarea unei activitati economice noi, in cazul
intreprinderilor mari din regiunea Bucuresti-Ilfov.
Nu exista un prag minim al valorii investitiei.

ACTIVITATI ELIGIBILE

Sunt eligibile activitatile din toate sectoarele economice, CU
EXCEPTIA** activitatilor din:
 sectorul pescuitului si acvaculturii;
 sectorul productiei primare de produse agricole;
 sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole cand
valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii
achizitionate de la producatorii primari;
 categoria activitatilor care faciliteaza inchiderea minelor de
carbune necompetitive;
 sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor
navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor si
sectorul energiei;
 categoria activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte
state membre;
 categoria activitatilor de exploatare (ajutor pentru exploatare);
**Lista completa a sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda
ajutoare de stat este prezentata la finalul prezentei informari.
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CRITERII DE
ELIGIBILITATE

Schema se adreseaza tuturor intreprinderilor care:








sunt inregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 sau Legii nr. 1/2005
privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată
nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale
bugetului general consolidat,
nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”
nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment,
reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare
sau suspendare temporara a activitatii
nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor
de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise
acestea au fost executate
nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri
eligibile de natura activelor corporale si necorporale in cadrul
aceluiasi proiect unic de investitii
nu au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic
european in cei doi ani care au precedat depunerea cererii de
ajutor si, la momentul depunerii cererii, nu au planuri concrete de
a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de doi ani dupa
finalizarea investitiei initiale, in regiunea in cauza.

Conditii specifice pentru:
 INTREPRINDERI IN ACTIVITATE
 au rentabilitatea cifrei de afaceri ≥ 1% in ultimul exercitiu financiar
incheiat;
 au capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.

VALOAREA MAXIMA A
FINANTARII

 INTREPRINDERILE NOU-INFIINTATE
 au capital social subscris varsat in valoare de minimum 30.000 lei;
 nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii doi ani
anterior datei inregistrarii cererii de acord pentru finantare o alta
intreprindere inregistrata conform Legii nr. 31/1990 sau Legii
1/2005 care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care
solicita finantare;
Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere,
este raportat la cheltuielile eligibile, dupa cum urmeaza:

Regiunea

Regiunea Bucuresti

Regiunile Vest si Ilfov
Regiunile Nord-Vest,
Centru,
Nord-Est,
Sud-Est,
SudMuntenia,
Sud-Vest
Oltenia

CHELTUIELILE

Intensitatea si nivelul maxim al ajutorului
de stat
2014 - 2017
2018 - 2020
15%, dar nu mai mult
10%, dar nu mai mult
de 11,25 milioane
de 7,5 milioane euro
euro (echivalentul in
(echivalentul in lei)
lei)
35%, dar nu mai mult de 26,25 milioane euro
(echivalentul in lei)
50%, dar nu mai mult de 37,5 milioane euro
(echivalentul in lei)

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa realizeze un proiect de investitii
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ELIGIBILE

care sa duca la crearea a minim 10 de noi locuri de munca cu obligatia
mentinerii lor pentru o perioada de minim 5 ani in cazul intreprinderilor
mari si de 3 ani in cazul intreprinderilor mici si mijlocii
Ajutorul de stat se acorda pentru cheltuielile eligibile rezultate din
costurile salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, in
limita salariului mediu brut pe economie, aprobat prin legea anuala a
bugetului asigurarilor sociale de stat, valabil pentru anul depunerii Cererii
de acord pentru finantare.

CUM SE OBTINE
APROBAREA DE
FINANTARE?

Procesul de aprobare a cererii de finantare se realizeaza in doua etape:
1. Inregistrarea cererilor de acord pentru finantare: solicitantul
depune la Ministerul Finantelor Publice documente precum: cerere de
acord pentru finantare, declaratie privind incadrarea intreprinderii in
categoria IMM-urilor, certificat constatator, situatii financiare anuale
aprobate, plan de creare a locurilor de munca, certificat de atestare
fiscala, imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal.
Cererile de acord pentru finantare se inregistreaza in sesiunile
deschise, anuntate de catre MFP.
2. Selectia finala: in baza raspunsului Ministerului Finantelor
Publice, compania selectata in prima etapa de evaluare, depune la
Registratura a doua parte a documentatiei proiectului de investitii ce
cuprinde planul de afaceri insotit de documente justificative. Ministerul
Finantelor Publice analizeaza documentatia si, daca nu exista solicitari
suplimentare de informatii, transmite:
a) Acordul pentru finantare
b) Respingerea proiectului de investii

INCASAREA
AJUTORULUI DE STAT

Plata ajutorului de stat se realizeaza dupa efectuarea totala sau partiala a
cheltuielilor eligibile, cu conditia ca prima rambursare a cheltuielilor sa se
realizeze ulterior crearii a minimum 10 de noi locuri de munca (dintre care
minimum 3 pentru lucratori defavorizati).

MENTINEREA SI
MONITORIZAREA
INVESTITIEI

Intreprinderea are obligatia de a mentine timp de minimum 5 ani in cazul
intreprinderilor mari, respectiv 3 ani in cazul IMM-urilor:
 investitia initiala in stare de functionare
 fiecare loc de munca nou creat (de la data la care a fost
ocupat prima data)
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**Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat
Nr. crt.

Cod CAEN

Denumire cod CAEN

SECTIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT
1

01

Agricultura, vanatoare si servicii anexe

2

02

Silvicultura si exploatare forestiera

3

03

Pescuitul si acvacultura

SECTIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVA
4

05

Extractia carbunelui superior si inferior

5

06

Extractia petrolului brut si a gazelor naturale

6

071

Extractia minereurilor feroase

7

0892

Extractia si aglomerarea turbei

8

091

Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si a gazelor naturale

9

099

Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE
10

102

Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

11

1101

Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

12

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

13

1103

Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

14

1104

Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

15

1105

Fabricarea berii

16

1106

Fabricarea maltului

17

12

Fabricarea produselor din tutun

18

131

Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

19

19

Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului

20

2014

Fabricarea altor produse chimice organice de baza

21

2051

Fabricarea explozivelor

22

206

Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

23

24

Industria metalurgica

24

254

Fabricarea armamentului si munitiei

25

2591

Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel

26

301

Constructia de nave si barci

27

304

Fabricarea vehiculelor militare de lupta

28

33

Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

SECTIUNEA D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI
AER CONDITIONAT
29

35

Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII
30

41

Constructii de cladiri

31

42

Lucrari de geniu civil

32

4399

Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI
MOTOCICLETELOR
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**Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat
Nr. crt.

Cod CAEN

Denumire cod CAEN

33

45

Comert cu ridicata si cu amanuntul; intretinerea si repararea autovehiculelor si a
motocicletelor

34

46

Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete

35

47

Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor

SECTIUNEA H - TRANSPORT SI DEPOZITARE
36

49

Transporturi terestre si transporturi prin conducte

37

50

Transporturi pe apa

38

51

Transporturi aeriene

39

522

Activitati anexe pentru transporturi

SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE
40

55

Hoteluri si alte facilitati de cazare

41

56

Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie

SECTIUNEA J - INFORMATII SI COMUNICATII
42

60

Activitati de difuzare si transmitere de programe

43

61

Telecomunicatii

SECTIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI
44

64

Intermediri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii

45

65

Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul
public de asigurari sociale)

46

66

Activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii

SECTIUNEA L - TRANZACTII IMOBILIARE
47
68
Tranzactii imobiliare
SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT
48
77
Activitati de inchiriere si leasing
49

78

Activitatii de servicii privind forta de munca

SECTIUNEA O - ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
50

84

Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE
51

92

Activitati de jocuri de noroc si pariuri

52

93

Activitati sportive, recreative si distractive

SECTIUNEA S - ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
53

94

Activitati asociative diverse

SECTIUNEA T - ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL
CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI SI SERVICII DESTINATE
CONSUMULUI PROPRIU
54

97

Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

55

98

Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului
propriu

SECTIUNEA U - ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
56

99

Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

FINEXPERT
Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 2, Bucuresti • Telefon: +40 21 311 44 65/66 • office@fin-expert.ro
www.fin-expert.ro

