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SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – H.G. NR. 332/2014 
pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă 

 

Buget apel • Buget maxim al schemei este de aproximativ 600 mil. EUR; 

• Bugetul anual mediu al schemei este aproximativ 100 mil. EUR. 

• Intensitatea/procentul ajutorului nerambursabil variaza intre 10 și 50%, în functie de regiune 

• Depunere continuă până pe 31.12.2023 

Solicitanți eligibili • Întreprinderi în activitate: 
✓ IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu 

financiar încheiat. 

• Întreprinderi nou-înființate  
✓ au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minim 30.000 LEI. 

Criterii eligibilitate 
investiții 

• Investiţiile realizate de întreprinderi: 
✓ să fie considerate investiții inițiale 
✓ să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă; 
✓ să determine eficiența economică a întreprinderii; 
✓ imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiei trebuie să fie noi. 

• În cadrul schemei sunt eligibile investiţiile care realizează locuri de muncă în toate sectoarele de 
activitate, cu cateva excepții. 

• Contribuţia întreprinderii* la creșterea economică și la dezvoltarea regională determinată de 
implementarea proiectului trebuie să fie cel puțin într-un cuantum egal cu ajutorul de stat de 
care a beneficiat întreprinderea. 

• *Contribuția întreprinderii determinată de implementarea proiectului de investiții reprezintă 
plata de taxe și impozite la bugetul consolidat pe perioada implementării investiției + 5 ani de la 
crearea ultimului loc de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. 
 

Cheltuieli eligibile • Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de: 
✓ Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării 

de locuri de muncă.  
 

Valoarea ajutorului 
de stat (Exemplu calcul) 

• Exemplu: Pentru o întreprindere care creează 100 locuri de muncă cu un salariu brut lunar de 
5.000 LEI, în Iaşi, localitate situată pe harta regională în regiunea Nord-Est, regiune cu intensitate 
maximă de 50%, ajutorul de stat se determină după cum urmează: 

 

INDICATOR FORMULĂ DE CALCUL CALCUL 

Valoare maximă 
ajutor de stat anual: 

Valoarea totală anuală a costurilor 
salariale x Intensitatea maximă  

6.135.000 lei x 50% = 
3.067.500lei 

Valoare maximă 
ajutor de stat total: 

Valoare maximă ajutor de stat anual x 2 
ani consecutivi 

3.067.500 lei x 2 = 6.135.000 
lei 

 

Disclaimer Această prezentare a fost realizată pe baza Ghidului Solicitantului – revizia 4, august 2020 și 
prevederile H.G. nr. 332/2014, conține doar informații generale și nu ar trebui utilizată ca bază 
pentru luarea unor decizii sau acțiuni care ar putea afecta finanțele sau afacerea companiei dvs. 
în orice fel. OMEGA Consulting (o linie de servicii a OMEGA Trust) nu își asumă nici o 
responsabilitate legală sau de altă natură pentru corectitudinea informațiilor, eventuale erori sau 
prejudicii care ar putea apărea ca urmare a analizei acestui document. Prezentarea a fost 
realizată în conformitate cu informațiile publice disponibile la momentul redactării sale. Această 
prezentare nu reflectă în niciun fel poziția Guvernului României sau a oricărei alte instituții publice. 
Singurul scop al acestui document este acela de a informa clienții si partenerii OMEGA Trust sau 
OMEGA Consulting. 
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