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Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care 
promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, 

instituită prin HG 332/ 2014 

 

 Acordurile pentru finanţare în baza prezentei scheme se pot emite până la data de 31 

decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. 

 Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a 

aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării. 

 Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a 

aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale. 

 

1. Companii eligibile 

Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu 

personalitate juridică, care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru 

finanţare, următoarele criterii de eligibilitate: 

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 

cooperației, republicată; 

b) realizează o investiţie iniţială în Romania, în unul din domeniile de activitate eligibile; 

c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”; 

d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, 

dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; 

e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care 

asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura 

activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii; 

g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială 

pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord 

pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face 

acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru 

care se solicită ajutorul;nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale 

bugetului general consolidat; 
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Criterii suplimentare prevăzute de Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei din 14 iulie 

20201 atât pentru întreprinderile în activitate cât și pentru cele nou-înfiinţate: 

h) nu sunt rezidente în scopuri fiscale în jurisdicțiile necooperante sau nu li se aplică 

legislaţia fiscală din jurisdicţiile necooperante; 

i) nu sunt controlate, direct sau indirect, de acţionarii din jurisdicţiile care figurează pe 

lista UE a jurisdicţiilor necooperante, până la beneficiarul efectiv, aşa cum este definit la 

Articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849; 

j) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii în 

jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; 

k)  nu deţin acţiuni la întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista UE a 

jurisdicţiilor necooperante; 

l)  întreprinderile sau acţionarii acestora nu au făcut obiectul unei condamnări prin 

hotărâre definitivă pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 57 alineatul 

(1) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului; 

m)  nu au primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin 

care s-a stabilit că întreprinderea sau acţionarii acesteia au săvârşit o încălcare a 

obligațiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în 

conformitate cu legislaţia aplicabilă. 

 

Întreprinderile în activitate trebuie să îndeplinească suplimentar și următorul criteriu de 

eligibilitate: 

a) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. 

 

Întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să îndeplinească suplimentar și următoarele criterii de 

eligibilitate: 

a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 30.000 lei; 

b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei 

înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform 

Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 

1/2005, republicată, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită 

finanţare. 
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2. Criterii de eligibilitate ale investițiilor 

Investițiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

a) să fie considerate investiții inițiale1, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi 

activități economice2, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-

Ilfov;  

b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;  

c) să fie viabile şi să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de 

afaceri;  

d) imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiei trebuie să fie noi. 

 

Observații!  

 Este permisă realizarea investiţiei în mai multe locaţii. 

 Demararea investiţiei va avea loc doar după depunerea Cererii de acord pentru finanţare 

la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice sau on-line dar nu mai târziu de 

6 luni de la obținerea acordului pentru finanțare. 

3. Valoarea maximă și intensitatea ajutorului de stat 

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere și limita 

intensității maxime admisibile a ajutorului de stat este conform tabelului următor: 

Regiunea Perioadă Intensitate 

maximă 

Nivel maxim al ajutorului de stat de 
care poate beneficia o întreprindere 

- mil. euro - 

Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-

Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 

2014-2020 50% 37,5 

Vest 2014-2020 35% 26,25 

Ilfov 2014-2020 35% 26,25 

București 2018-2020 10% 7,5 

                                                      
1 Investiție inițială reprezintă investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înfiinţarea unei unități 

noi, extinderea capacităţii unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare 

fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente. 
2 Investiție inițială în favoarea unei noi activităţi economice reprezintă investiția în imobilizări corporale și 

necorporale legate de înfiinţarea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua 

activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă. 
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4. Cheltuieli eligibile 

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani 

consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.  

 

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. 

 

Cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut precum și contribuțiile 

obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Salariu brut reprezintă suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de 

reținerea contribuțiilor obligatorii ale angajatului și de impozitare. 

 

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. 

 

Data creării locului de muncă - data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de 

creare a locurilor de muncă. 

 

Crearea de locuri de muncă reprezintă creșterea netă a numărului de locuri de muncă 

create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 

luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după 

deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă 

desfiinţate faţă de medie. 

 

(2) 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 depunerea cererii de acord pentru finanțare și 

după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia 
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(3) Întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o 

perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată. 

Atenție! În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 

luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menținut. 

 

(4) Întreprinderea are obligaţia de a menţine investiţia iniţială realizată pentru o perioadă 

de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia. 
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Anexa 1 

Lista sectoarelor de activitate pentru care NU se acordă ajutoare de stat 

Nr. crt. Cod CAEN Denumire cod CAEN 

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT   

1 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 

2 02 Silvicultură şi exploatare forestieră 

3 03 Pescuitul şi acvacultura                                            

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ                                            

4 05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior                         

5 06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale                         

6 071 Extracţia minereurilor feroase 

7 0892 Extracţia şi aglomerarea turbei 

8 091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 

9 099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE                                         

10 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

11 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

12 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 

13 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 

14 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 

15 1105 Fabricarea berii 

16 1106 Fabricarea malţului 

17 12 Fabricarea produselor din tutun                                   

18 131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 

19 16 
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; 
fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite 

20 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 

21 19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

22 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază 

23 2051 Fabricarea explozivelor 

24 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 

25 24 Industria metalurgică                                             

26 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei 

27 2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel 

28 301 Construcţia de nave şi bărci 

29 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 

30 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 

SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER 
CONDIŢIONAT 

31 35 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 
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SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII                                 

32 41 Construcții de clădiri 

33 42 Lucrări de geniu civil 

34 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL;  REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR                                   

35 45 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

36 46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 

37 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 

SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE                                         

38 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte                                            

39 50 Transporturi pe apă                                               

40 51 Transporturi aeriene 

41 52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi 

42 53 Activitati de posta si de curier 

SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 

43 60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 

SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI                                         

44 64 Intermediri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 

45 65 
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din 
sistemul public de asigurări sociale) 

46 66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 

SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE                                       

47 68 Tranzacţii imobiliare 

SECTIUNEA M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 

48 69 Activitati juridice si de contabilitate 

49 70 
Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate; activitati 
de management si de consultanta in management 

50 73 Publicitate si activitati de studiere a pietei 

SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT                                       

51 77  Activităţi de închiriere şi leasing 

52 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă 

53 80 Activitati de investigatii si protectie 

54 81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri 

SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC                                       

55 84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 

SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE                                     

56 90 Activitati de creatie si interpretare artistica 

57 92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 

58 93 Activităţi sportive, recreative şi distractive 

SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII                                

59 94 Activităţi asociative diverse 
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60 96 Alte activitati de servicii 

SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL 
CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE 
CONSUMULUI PROPRIU                                  

61 97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 

62 98 
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate 
consumului propriu 

SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE                                     

63 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 

 


