
SCHEME DE AJUTOR DE STAT  
Update și aspecte practice de 

implementare



Politica Ministerului Finanțelor Publice  
în domeniul ajutorului de stat

Susţinerea proiectelor de investiţii de mare anvergură, cu 
efecte importante în economie, orientate spre domenii care 
pot fi sursa unui transfer de tehnologie semnificativ;

Favorizarea extinderii şi diversificării activităţilor economice 
în regiunile mai puţin dezvoltate;

Stimularea creării de locuri de muncă înalt calificate prin 
investiţii în tehnologii avansate și realizarea de produse 
inovative;

Obţinerea unui efect multiplicator în economie, prin 
antrenarea unor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor 
locali de produse şi servicii.
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Politica Ministerului Finanțelor Publice în 
domeniul ajutorului de stat (2007 – 2014)

*  - din care 10 societăţi sunt cu capital 100% românesc 
** - se află în perioada de monitorizare (min. 5 ani) privind menţinerea investiţiilor şi a locurilor de muncă 
nou-create

Număr de investiții aprobate 
   finalizate**

  61* 
38

Valoarea totală a investițiilor aprox. 3 miliarde Euro

Valoarea totală a ajutorului de stat

aprobat   
  decontat

700,18 milioane Euro 
549,36 milioane Euro

Număr de noi locuri de muncă pe care 
beneficiarii le vor crea în urma realizării 
investițiilor

asumat 
realizat

20.325 
19.855

Valoarea totală a contrib. la dezvoltarea regională peste 1,4 miliarde 

Euro



Beneficiari de ajutor de stat 
(2007 – 2014)



Obiectivul schemelor de ajutor de stat 2014 - 2020

H.G. 332/2014  
creare de locuri de muncă

H.G. 807/2014 
 impact major în economie 

Dezvoltarea regională

Realizarea de investiţii în  
active fixe de înaltă tehnologie  
pentru obţinerea de produse 
cu valoare adăugată mare

Crearea de noi locuri de muncă

EFECTE 
- reducerea șomajului 
- reducerea decalajelor economice dintre regiuni 
- redresarea economiei româneşti



Criterii de eligibilitate aferente investițiilor 
GENERALE

✓  Să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv într-o nouă activitate economică în cazul 
       întreprinderilor mari care realizează investiţii în Regiunea București – Ilfov 

✓  Să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea conform planului de afaceri

Valoarea minimă a investiției - 44 mil. lei 
(aproximativ 10 mil. euro); 

Efect stimulativ al ajutorului de stat 
asupra investiției;  

Contribuții la dezvoltarea regională; 

Efect multiplicator în economie.

Minim 10 noi locuri de muncă  pentru 
fiecare locație 
- din care  minim 3 pentru persoane 
 defavorizate 

SPECIFICE 
H.G. 807/2014                                               H.G. 332/2014 

Cu impact major în economie   Creare de locuri de muncă 



Intensitatea/nivelul maxim al ajutorului de stat 
acordat în baza celor două scheme de ajutor de stat

Regiunea 
                                                                 Intensitatea / nivelul MAXIM al ajutorului de stat 
                                                                               2014 – 2017                    2018 – 2020 

Municipiul Bucureşti      15% raportat la cheltuiala eligibilă     10% raportat la cheltuiala 
eligibilă 
                                               (max. 11,25 milioane euro)                  (max. 7,5 milioane euro) 
  
                                                                                                          
Regiunea Vest                                    35% raportat la cheltuiala eligibilă 
Regiunea Ilfov                                    (max. 26,25 milioane euro) 

Restul teritoriului naţional                 50% raportat la cheltuiala eligibilă 
                                                                             (max. 37,5 milioane euro)       



Costuri eligibile aferente investițiilor

✓ realizarea de construcții noi; 

✓ închirierea de construcții existente; 
✓ achiziționarea de active corporale* 

 (instalații tehnice, mașini şi echipamente 
noi); 

✓ achiziționarea de active necorporale*  

(brevete, licențe, know-how sau alte  

drepturi de proprietate intelectuală). 
  *     Noi + achiziționate în condiții de piață 

   

✓ Costurile salariale înregistrate pe o  

perioadă de 2 ani consecutivi, aferente  

noilor locuri de muncă create ca urmare 

 a realizării de investiţii. 
Costurile salariale constau în:  
Total cheltuieli salariu brut* anual + 

Total contribuţii angajator aferente 
*      Până la limita salariului mediu brut pe economie  

aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor 

socialede stat valabil pentru anul înregistrării cererii 

de acord pentru finanţare. Cuprinde inclusiv 

contribuţiile angajatului 

H.G. 807/2014                                               H.G. 332/2014 
Cu impact major în economie   Creare de locuri de muncă



Procedura de acordare a ajutorului de stat 

✓ Depunerea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni

Depunerea de documente se realizează 
într-o singură etapă

 Depunerea de documente se realizează 
în 2 etape

✓ Selectarea beneficiarilor pe baza unui punctaj - criterii transparente și 
ușor cuantificabile

Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și 
condiţiilor prevăzute de schemele de ajutor de stat 

pentru beneficiarii selectaţi

Depunerea documentelor solicitate în etapa a 2-a  
(planul de afaceri și fundamentarea acestuia)

Soluţionare cererilor prin: ✓ Solicitare de completare 
✓ Acord pentru finanţare 
✓ Scrisoare de respingere

H.G. 807/2014                                               H.G. 332/2014 
Cu impact major în economie   Creare de locuri de muncă



Calendarul propus pentru anul 2017 
H.G. 807/2014                                           H.G. 332/2014 

✓ Aprobarea legii bugetului pentru anul 2017

✓ Deschidere sesiune – anunţată cu minim 45 zile înainte, respectiv cu minim  
30 zile înainte 

✓ Comunicat de presă – în ziua deschiderii sesiunii

✓ Perioadă desfășurare sesiune depunere  
     – 30 zile lucrătoare 

✓ Perioadă desfășurare sesiune depunere  
– 10 zile lucrătoare 

✓ Selecţia cererilor de acord pentru  
finanţare – 5 zile lucrătoare 

✓ Evaluarea cererilor de acord pentru  
finanţare – 45 zile lucrătoare 

✓ Transmiterea documentaţiilor de către 
solicitanţi (dacă este cazul)

✓ Evaluarea cererilor de acord pentru  
finanţare în 2 etape – câte 30 zile 
lucrătoare/etapă 

✓ Transmiterea documentaţiilor de către 
solicitanţi

      - Completarea cererii – 15 zile lucrătoare 

✓ Finalizarea evaluării documentaţiei 
transmise în completarea cererii – 45 zile 
lucrătoare (de la data la care întreaga documentaţie 
este considerată completă în sensul prevederilor schemei)

      - Etapa a 2-a  – 30 zile lucrătoare 
      - Completarea cererii – 10 zile lucrătoare 
✓ Finalizarea evaluării documentaţiei 

transmise în completarea cererii – 30 zile 
lucrătoare (de la data la care întreaga documentaţie 
este considerată completă în sensul prevederilor schemei) 



Acțiuni necesare în elaborarea documentației 
pentru realizarea aplicației de succes

Cunoașterea prevederilor legislației aferente schemei de 
ajutor de stat pentru care se depune aplicația 

Cunoașterea prevederilor din Ghidul solicitantului 
elaborat pentru sprijinul aplicanților

Elaborarea unei documentații și prezentarea ei într-un 
stil sintetic, concis, care răspunde strict criteriilor de 
eligibilitate
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Implicarea activă a aplicantului în elaborarea 
documentației alături de firma de consultanță



Aspecte tehnice și provocări privind schemele de 
ajutor de stat

❑ Necorelarea informațiilor din cererea de acord pentru 
finantare cu informațiile din documentația anexată cererii; 

❑ Neîndeplinirea condițiilor pentru demonstrarea eficienței 
economice, a viabilității proiectului de investiţii și a 
efectului stimulativ al ajutorului de stat; 

  
❑ Neîntrunirea premiselor pentru încadrarea proiectului în 

definiția investiției inițiale; 

❑ Neîndeplinirea condițiilor privind încadrarea indicatorilor 
cantitativi și calitativi aferenți proiectului de investiții, în 
limitele prevăzute de hotărâre. 



Rezultatele implementării  
schemelor de ajutor de stat 

(ianuarie 2017) 
H.G. 807/2014                                               H.G. 332/2014 

Cu impact major în economie   Creare de locuri de muncă 

Acorduri pentru finanțare emise – 12 

Valoarea proiectelor de investiții – 2.634,68 mil. lei  

Valoarea cheltuielilor eligibile – 2.020,23 mil. lei 

Valoare ajutor de stat aprobat – 871,27 mil. lei 

Locuri de muncă nou-create – 4.336

Acorduri pentru finanțare emise – 37   

Valoarea proiectelor de investiții – 118,23 mil. lei 

Valoarea cheltuielilor eligibile – 369,58 mil. lei 

Valoare ajutor de stat aprobat – 178,28 mil. lei 

Locuri de muncă nou-create – 6.398 
- din care pentru lucrători defavorizați – 1.910



Beneficiari de ajutor de stat  
(2015-2016)



Repartizarea pe regiuni a ajutorului de stat acordat în baza 
schemei cu impact major în economie (mil. euro) 

71,77

72,21

21,93

28,58



Repartizarea pe regiuni a locurilor de muncă nou-create 
 în baza schemei de creare de locuri de muncă

842
2.664

365

781

1.385

255   
Regiunea Bucureşti-Ilfov  

47

59



Vă mulțumim!


