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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 332/ 2014 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea 

regională prin crearea de locuri de muncă 
 

 

     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. I  Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională 
prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

I. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul 
cuprins: 

 
(1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale, prin structura de specialitate, care se organizează și funcționează la nivel de 
direcție, în subordinea directă a ministrului muncii și justiției sociale. 

(2) Structura de specialitate prevăzută la alin. 1 evaluează, selectează și emite 
acorduri pentru finanțare și furnizează, notifică și raportează către Comisia Europeană 
ajutorul de stat instituit prin schemă.  

(3) În vederea implementării schemei, structura de specialitate prevăzută la 
alin. 1 realizează modificarea și completarea actului normativ privind instituirea schemei 
și elaborează actele normative subsecvente. 

(4) Numărul maxim de posturi aprobat al Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
se suplimentează cu 17 posturi. 
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II. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 
”(1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru 

promovarea creării de locuri de muncă" din cadrul bugetului Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea 
în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de 
stat pentru acest program.” 

 
III. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 
 ”Art.7 - Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor 
prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu 
cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile.” 
 
IV. La articolul 11 alineatul 2 litera a), sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” 
se înlocuieşte cu sintagma ”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale”.  
 
V. La articolul 17, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se înlocuieşte cu 
sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale”. 

 
VI. La alineatele 1 și 3 ale articolul 18 , sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale”. 

 
VII. La alineatul 1 al articolului 19, sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale”. 

 
VIII. Anexa nr. 2 - Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat se modifică astfel: 

 
1. La alineatul 1 al articolului 2, sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale”. 
2. La alineatul 2 al articolului 2, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale”. 
3. La alineatul 1 al articolului 3, sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale”. 
4. La alineatele 1 și 2 ale articolului 4, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale”. 
5. La articolul 5, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se înlocuieşte cu 
sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale”. 
6. La articolul 6, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se înlocuieşte cu 
sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale”. 
7. La alineatul 1 al articolului 7, sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale”. 
8. La alineatele 1 și 2 ale articolului 8, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale”. 
9. La articolul 9, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se înlocuieşte cu 
sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale”. 
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10. La alineatul 1 al articolului 12, sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale”. 
11. La alineatele 1  și 2 ale articolului 13, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” 
se înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale”. 
12. La alineatul 1 al articolului 14,  sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale . 
13. La alineatul 2 al articolului 15, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale . 
14. La articolul 15^1, sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” se înlocuieşte cu 
sintagma ”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale . 
15. La alineatul 1 al articolului 16, sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale. 
16. La alineatul 2 al articolului 16^1, sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale. 
17. La alineatele 4 și 5 ale articolului 16^1, sintagma ”Ministerul Finanţelor 
Publice” se înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale. 
18. La alineatul 1 al articolului 17, sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” se 
înlocuieşte cu sintagma ”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale. 
19. La articolul 19,  sintagma ”Ministerului Finanţelor Publice” se înlocuieşte cu sintagma 
”Ministerului Muncii şi Justiției Sociale”. 

20. La alineatele 1 și 2 ale articolului 20,  sintagma ”Ministerul Finanţelor Publice” 
se înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiției Sociale.  

 
IX. La alineatul 5 al articolului 20, sintagma ” Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 137/2007” se înlocuiește cu sintagma 
”Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014  privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.” 
 

Art. II - (1) Proiectele de investiții, pentru care a fost aprobat acordul pentru 
finanțare, aflate în derulare la data publicării prezentei hotărâri a Guvernului, primesc în 
continuare ajutorul de stat prin alocări de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice – Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu 
cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admise. 

 (2) Ministerul Finanţelor Publice păstrează înregistrările, care conţin toate 
informaţiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate criteriile din Regulament, 
referitoare la toate ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei până la data publicării 
prezentei hotărâri a guvernului. Aceste înregistrări sunt păstrate timp de 10 ani de la data 
acordării ultimului ajutor de stat în cadrul schemei. 
 

 
PRIM-MINISTRU 

Mihai TUDOSE 


