
 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 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 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 
Potrivit prevederilor Programului de Guvernare 2017 – 2020 și în deplină concordanță cu 

obligaţiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru 

îndeplinirea obiectivului stabilit în domeniul ocupării forței de muncă în contextul Strategiei 

Europa 2020, Guvernul României are ca prioritate dezvoltarea și promovarea unor politici 

publice coerente şi realiste, care să determine o piaţă a muncii performantă, dinamică şi 

flexibilă, ceea ce va asigura accesul majorităţii cetăţenilor la locuri de muncă de calitate, în 

funcţie de competenţele şi abilităţile lor, la venituri decente, printr-o abordare 

multisectorială, care să asigure o dezvoltare durabilă pentru România, o îmbunătăţire 

semnificativă a nivelului de trai pentru toţi cetăţenii ţării, inclusiv pentru acele persoane care 

sunt într-o poziţie vulnerabilă. 

În anul 2016 rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20 - 64 ani a fost de 66,3%, la o distanţă 

de 3,7 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei 

Europa 2020.  

În ceea ce privește rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani), aceasta a fost 

de 61,6%, în creştere faţă de anul anterior cu 0,2 puncte procentuale. Pe medii de rezidență, 

rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (62,6%, faţă de 60,2% în mediul rural). 

Totodată, participarea pe piața muncii este evident redusă în cazul persoanelor cu nivel scăzut 

de educație. Astfel, nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de 

muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (86,2%). Dintre persoanele 

cu nivel mediu de educaţie au fost ocupate 65,2%, iar dintre cele cu nivel scăzut de educaţie, 

41,0%. 

Participarea pe piața muncii este în special scăzută în rândul femeilor, tinerilor, persoanelor 

vârstnice (grupa de vârstă 55-64 ani) și persoanelor de etnie romă. În ceea ce privește rata de 

ocupare pe sexe, evoluția divergentă a accentuat diferența de participare pe piața muncii între 

femei și bărbați, situându-se la nivelul de 17,6 puncte procentuale. 



 

Totodată, în același an de referință, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 22,3%.  

De asemenea, 349 mii persoane inactive doreau să lucreze, dar fie nu căutau de lucru, fie nu 

erau disponibile să înceapă lucrul, iar ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei 

active a fost de 2,4%. 

Situația relevată de datele statistice, precum și semnalele venite din piața muncii reclamă 

completarea măsurilor active de ocupare cu măsuri de stimulare directă a angajatorilor în 

vederea creării de locuri de muncă accesibile și persoanelor aflate într-o situație de 

vulnerabilitate. Prin subvenționarea întreprinderilor, în condițiile prevederilor Hotărârii 

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, cu 

modificările și completările ulterioare, s-a avut în vedere încurajarea participării active a 

acestora la reducerea decalajelor economice dintre regiuni. Astfel, schema de ajutor de stat 

instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

constituie o pârghie de promovare a ocupării lucrătorilor defavorizați din punctul de vedere al 

angajabilității, care aparțin uneia din următoarele categorii: nu au avut un loc de muncă 

remunerat în ultimele 6 luni, au vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani sau  peste 50 de ani, nu au 

absolvit o formă de învăţământ liceal sau nu deţin o calificare profesională (ISCED 3) ori se află 

în primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu au avut încă niciun 

loc de muncă remunerat, provin din familii monoparentale, având în întreţinere una sau mai 

multe persoane, sunt membri ai unei minorităţi etnice şi au nevoie să îşi dezvolte 

competenţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa în muncă, pentru a-şi spori 

şansele de a obţine un loc de muncă stabil, sunt recunoscuți ca având handicap conform 

legislaţiei naţionale. 

În general, aceste categorii de persoane se confruntă cu dificultăți în a intra pe piața muncii 

deoarece costurile cu angajarea lor tind să fie superioare costurilor ocazionate de angajarea 

altor categorii de persoane. Pe de altă parte, este de așteptat ca persoanele defavorizate din 

punctul de vedere al angajabilității să genereze venituri mai reduse angajatorilor, având în 

vedere, de exemplu, experiența redusă în muncă, vârsta sau handicapul cu care se confruntă.  

Astfel, schema de ajutor de stat are în vedere finanţarea sub formă de sume nerambursabile, 

în limita intensităţii maxime admise, a costurilor salariale ale întreprinderilor, la nivelul maxim 

al salariului mediu brut, înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi, ca urmare a creării 

de minimum zece locuri de muncă, dintre care minimum trei pentru lucrători defavorizați, prin 

investiții realizate în acele județe în care rata șomajului se situează peste media pe țară.  

Perioada de valabilitate a schemei este 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020 pentru emiterea de 

acorduri pentru finanţare, iar plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru 

finanțare emise pe durata schemei se efectuează până cel târziu la data de 31 decembrie 2025. 

În ceea ce privește rezultatele implementării schemei, acestea confirmă eficiența în stimularea 

creării de locuri de muncă. Pe total schemă, în perioada 2014 – 2017 (trimestrul III), Ministerul 

Finanţelor Publice a emis acorduri pentru finanţare în valoare de aproximativ 213 milioane lei 

pentru susţinerea proiectelor de investiţii în valoare de peste 120 milioane lei, care au generat 

circa 7.740 de noi locuri de muncă, dintre care aproximativ 2.530 pentru lucrători defavorizați. 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale este principalul actor care realizează politica 

guvernamentală în domeniul ocupării forței de muncă, având ca principale obiective creşterea 

participării pe piața muncii a persoanelor în vârstă de muncă, stimularea încadrării tinerilor 



 

absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în cadrul unui proces coerent de tranziţie de la 

sistemul educaţional la piaţa muncii, creşterea şanselor de ocupare şi a incluziunii sociale a 

unor categorii de persoane care se confruntă cu dificultăţi la încadrarea în muncă, asigurarea 

egalităţii şanselor pe piaţa muncii, stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă, 

stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, 

îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice, creşterea mobilităţii 

forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale care se produc în economia naţională. 

În realizarea acestor obiective, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin intermediul Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează măsuri ce stimulează deopotrivă 

cererea și oferta de muncă.  

Prezentul act normativ vizează transferul la Ministerul Muncii și Justiției Sociale a ansamblului 

de competențe și atribuții exercitate de Ministerul Finanțelor Publice în temeiul Hotărârea 

Guvernului nr. 322/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării 

sinergiei dintre măsurile destinate stimulării ocupării forței de muncă și furnizarea ajutorului 

de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de 

locuri de muncă. 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În prezent, Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 stabilește că Ministerul Finanțelor Publice este 

autoritatea care administrează schema. În această calitate, Ministerul Finanțelor Publice 

acordă ajutoarele de stat instituite prin schemă, din bugetul propriu, cu încadrarea în creditele 

de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat, sub formă de 

sume nerambursabile. Ajutorul de stat se acordă în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita 

intensităţii maxim admisibile și cu respectarea reglementărilor Regulamentului (UE) nr. 

651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat. 

Schimbări preconizate 

Proiectul  de  hotărâre a Guvernului vizează modificarea şi completarea Hotărârea Guvernului 

nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

- Stabilirea  Ministerului Muncii și Justiției Sociale ca autoritate care administrează 

schema, în locul Ministerului Finanțelor Publice. Astfel, administrarea schemei la nivelul 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale se va realiza prin structura de specialitate, care se 

organizează și funcționează la nivel de direcție, în subordinea directă a ministrului 

muncii și justiției sociale. 

- Instituirea atribuțiilor structurii de specialitate, constând în evaluarea, selecția și 

emiterea de acorduri pentru finanțare, precum și în furnizarea, notificarea și raportarea 

către Comisia Europeană a ajutorului de stat instituit prin schemă. De asemenea, în 

vederea implementării shemei, structura de specialitate realizează modificarea și 

completarea actului normativ privind instituirea schemei și elaborează actele normative 

subsecvente. 

- Suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat al Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale cu 17 posturi. 

- Includerea schemei într-un program bugetar distinct din cadrul bugetului Ministerului 



 

Muncii și Justiției Sociale, denumit Programul ”Ajutoare de stat pentru promovarea 

creării de locuri de muncă”. 

- Stabilirea modului de administrare a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pentru 

proiectele de investiții pentru care a fost aprobat acordul pentru finanțare, aflate în 

derulare la data publicării prezentei hotărâri a Guvernului. 

- Instituirea, în sarcina Ministerului Finanțelor Publice, a obligației de păstrare a 

înregistrărilor, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă au fost 

respectate criteriile din Regulament (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea 

articolelor 107 şi 108 din tratat, referitoare la toate ajutoarele de stat acordate în 

cadrul schemei până la data publicării prezentei hotărâri a guvernului. 

3. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

Schema de ajutor de stat instituită de Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, generează reducerea decalajelor de dezvoltare economică între 

regiunile țării, cu focalizare pe județele în care rata șomajului se situează peste media 

națională, prin: susţinerea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă, promovarea dezvoltării, 

modernizării şi diversificării activităţii agenţilor economici și încurajarea înfiinţării de noi 

firme. 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

Ajutorul de stat instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, se acordă sub formă de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. A fost solicitat avizul Consiliul Concurenței 

prin adresa nr...... 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ urmăreşte sprijinirea tuturor întreprinderilor eligibile, care realizează 

investiţii şi creează locuri de muncă, participând astfel activ la reducerea decalajelor 

economice dintre regiuni. 

21. Impact asupra sarcinilor administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Întreprinderile mici și mijlocii dețin un rol decisiv în crearea de locuri de muncă, acționând ca 

un factor de stabilitate socială și de dezvoltare economică. 

Cu toate acestea, îndeplinirea rolului IMM-urilor în cadrul economiei naționale poate fi 

împiedicată de diverse disfuncționalități, între care: dificultăți în obținerea de capital sau de 



 

împrumuturi, acces restrâns la informații din cauza resurselor limitate de care dispun etc. 

Având în vedere importanţa sectorului IMM-urilor în economia Uniunii Europene, Comisia 

Europeană, prin Regulamentul UE nr. 651/2014, a creat cadrul legal necesar pentru a putea fi 

acordate, mai uşor, o serie de facilităţi acestui „motor al economiei”. 

3. Impactul social 

 Realizarea de investiţii are un impact pozitiv pe termen scurt, mediu şi lung, având în vedere: 

 scăderea şomajului prin crearea de locuri de muncă; 

 creşterea nivelului de trai; 

 utilizarea produselor şi serviciilor oferite de furnizorii locali. 

4. Impactul asupra mediulu 

Nu este cazul. 

5. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

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. 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul 

curent 

(2015) 

Următorii patru ani 

(2016 – 2019) 

Media 

pe cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale: 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      



 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat – 

bugetul asigurărilor pentru șomaj: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

      

 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat – 

bugetul asigurărilor pentru șomaj 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare. 

      

7. Alte informaţii -   

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

Nu este cazul. 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ:  

Nu este cazul. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:  

1^1.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 



 

publice 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură 

organizatorică internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ respectă prevederile Regulamentului UE nr. 651/2014 al Comisiei din 

17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii.  

Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ a fost lansat în dezbatere publică şi postat pe site-ul Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale începând cu luna decembrie 2017. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative 

ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative  

Proiectul de act normativ a fost transmis, prin adresa ..., spre consultare. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 



 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi 

Social și În urma consultării Consiliului Economic și Social, a fost emis avizul cu nr. ... 

6. Alte informaţii.  

Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţie publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii.  

Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii 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, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului. 
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