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MFP modifica schemele de ajutor de stat 807|2014 si 332|2014
Ministerul Finantelor Publice modifica schemele de ajutor de stat 807/2014 si 332/2014, în urma consultarii
cu toti actorii din piata, demarate înca din data de 3 iulie, informeaza MFP printr-un comunicat.
Principalele modificari efectuate în cazul schemei de ajutor de stat 807/2014 vizeaza introducerea posibilitatii
acordarii ajutorului de stat pentru acelasi proiect de investitii, atât pentru cheltuieli de natura activelor corporale si
necorporale cât si pentru cheltuieli de natura salariala, fara a se depasi valoarea eligibila a cheltuielilor de natura
activelor; preluarea conditiilor prevazute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, în
vederea recunoasterii eligibilitatii cheltuielilor de natura costurilor salariale; prelungirea pâna în 2025 a perioadei
în care se realizeaza plata ajutorului de stat, ca urmare a introducerii costurilor salariale în categoria cheltuielilor
eligibile; stabilirea mecanismului de recuperare proportionala în cazul ajutorului de stat pentru costuri salariale, în
situatia în care locurile de munca nu sunt mentinute.
De asemenea, acestea mai au în vedere stabilirea valorii minime de 500.000 de lei pentru investitiile care se
realizeaza în judetele mai slab dezvoltate, în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 80% din
media pe tara, conform informatiilor comunicate de Institutul National de Statistica, în vederea facilitarii accesului
la finantare, iar limita de 80% a fost corelata cu nivelul indicatorului PIB pe cap de locuitor utilizat de Comisia
Europeana la stabilirea Hartii regionale pentru fiecare stat membru, respectiv a intensitatii maxim admisibile pe
fiecare regiune. Aceasta facilitate va fi aplicata la 29 de judete. Formularele vor fi modificate în consecinta.
În cazul schemei schemei de ajutor de stat instituite prin HG 332/2014, principalele modificari sunt: introducerea
posibilitatii demararii proiectului de investitii dupa depunerea cererii pentru finantare; modificarea pragului minim
de creare a locurilor de munca precum si a categoriei acestora, respectiv minimum 30 locuri de munca înalt
calificate (locurile de munca ocupate de persoane care detin o diploma din învatamântul postliceal sau superior) si
calificate (locurile de munca ocupate de persoane care detin o diploma emisa de o institutie de învatamânt sau un
certificat de calificare emis de un furnizor autorizat conform OUG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a
adultilor); pentru 29 de judete, mai slab dezvoltate, în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 80%
din media pe tara, numarul de noi locuri de munca se diminueaza la 15, introducerea notiunii de "salariul minim
brut lunar" în valoare de 8.000 de lei pentru un loc de munca înalt calificat (circa 4.600 de lei net), respectiv în
valoare de 5.500 de lei pentru un loc de munca calificat (circa 3.200 de lei net), eliminarea obligativitatii
operatorului economic de a nu înregistra debite restante la bugetul general consolidat al statului la momentul
depunerii cererii de acord pentru finantare, nu se mai solicita Certificat de atestare fiscala la momentul depunerii
cererii de acord pentru finantare (aceasta obligatie ramâne valabila la momentul platii ajutorului de stat, acestea
fiind solicitate de reprezentantii DGAS).
De asemenea, se mai prevede înlocuirea mecanismului de depunere a cererilor pentru finantare în sesiuni cu
mecanismul de depunere continua si eliminarea selectiei pe baza de punctaj; introducerea conditiei potrivit careia
contributia întreprinderii la cresterea economica si dezvoltarea regionala trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea
ajutorului de stat acordat; flexibilizarea procedurii de plata a ajutorului de stat, prin eliminarea conditiilor
referitoare la crearea a minimum 10 locuri de munca la depunerea primei cereri de plata, precum si la numarul
maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic; introducerea conditiei de depunere a cererilor de plata
a ajutorului de stat pâna la data de 30 septembrie a fiecarui an, în vederea asigurarii unei gestionari eficiente a
bugetului alocat schemei; introducerea obligatiei de a mentine locurile de munca create pentru o perioada de cel
putin 5 ani de la data ocuparii fiecarui loc de munca, cu nivelul salariului mediu cel putin la nivelul salariului
mediu lunar calculat în perioada de plata; stabilirea mecanismului de recuperare proportionala a ajutorului de stat
platit în functie de numarul de locuri de munca care nu sunt mentinute.
Proiectele de acte normative au fost republicate pe site-ul MFP la rubrica Transparenta decizionala.
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Prin HG nr. 332/2014 se intentioneaza încurajarea participarii active a întreprinderilor la reducerea decalajelor
economice dintre regiuni si redresarea economiei românesti, prin realizarea de investitii si crearea de noi locuri de
munca.
Sustinerea investitiilor are în vedere atât dezvoltarea capacitatii productive a economiei nationale, cât si cresterea
contributiilor întreprinderilor finantate prin plata de taxe si impozite la bugetul general consolidat al statului,
precum si la bugetele locale. Aceste avantaje justifica efectuarea cheltuielilor din bugetul de stat pe care masura de
sprijin financiar le implica.
În prezent, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 2.700 de milioane de lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 600 de milioane de euro, cu posibilitatea suplimentarii, bugetul anual maxim fiind de 450 de milioane
de lei, respectiv echivalentul a circa 100 de milioane de euro.
Perioada de derulare a schemei este 2014 - 2020 pentru emiterea de acorduri pentru finantare, respectiv 2015 2025 pentru plata ajutorului de stat.
Prin HG nr. 807/2014 se intentioneaza încurajarea participarii active a întreprinderilor la reducerea decalajelor
economice dintre regiuni, prin stimularea realizarii de investitii în active fixe de înalta tehnologie, pentru realizarea
de produse cu valoare adaugata mare, adresate atât pietei interne cât si competitive la export.
Sustinerea investitiilor are în vedere atât dezvoltarea capacitatii productive a economiei nationale, cât si cresterea
contributiilor întreprinderilor finantate prin plata de taxe si impozite la bugetul general consolidat al statului,
precum si la bugetele locale. Aceste avantaje justifica efectuarea cheltuielilor din bugetul de stat pe care masura de
sprijin financiar le implica.
În prezent bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 925 de milioane de euro, cu posibilitatea suplimentarii, bugetul anual maxim fiind de 638 de milioane
de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 de milioane de euro.
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