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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014-2020 

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRĂTORILOR DEFAVORIZAȚI ȘI PENTRU 
FORMAREA ACESTORA 

„Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri” 

I .  Dispoziții generale  

Art. 1 

(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat denumită „Măsuri 
integrate pentru tinerii NEETs șomeri”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 1 „Inițiativa <<Locuri de muncă pentru tineri>>” și Axa 
Prioritară 2 „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”. 

(2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea 
prevederilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 
17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în 
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 

(3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la cerința de notificare prevăzută la 
articolul 108 alineatul (3) din tratat, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) 
nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.  

(4) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. 

II. Baza legală 

Art. 2 

Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu: 

(1) Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 
(2) Legislația comunitară și națională aplicabilă. 

III. Definiții 

Art. 3 În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel: 

(1) „ajutor de stat” înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 
107 alineatul (1) din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene; 
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(2) schemă de ajutoare înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în 
aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul 
actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate 
ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o 
perioadă nedefinită de timp și/sau pentru o valoare nedefinită; 

(3) „administrator al schemei de ajutor de stat” - Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea 
de Management pentru POCU sau prin Organismele Intermediare; 

(4) „furnizor de ajutor de minimis” - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de 
Management pentru POCU; 

(5) „întreprinderea” este considerată orice entitate care desfășoară o activitate economică, oricare 
ar fi forma sa juridică. Din această categorie fac parte, în special, lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă și întreprinderile familiale care desfășoară activități de artizanat sau 
alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o 
activitate economică, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 
17 iunie 2014 ; 

(6) „întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile 
prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014; 

(7) „întreprinderi mari” înseamnă întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I 
la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014; 

(8) „intensitatea ajutorului” înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din 
costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe; 

(9) „cost salarial” înseamnă valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului 
pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând salariul brut înainte de impozitare și contribuțiile 
obligatorii, precum contribuțiile la sistemul de securitate socială și costurile cu îngrijirea copiilor 
și a părinților, dintr-o perioadă definită; 

(10) „lucrător defavorizat” înseamnă orice persoană care: 
(a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni; sau 
(b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani; sau 
(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională 

(Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la 
absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă 
stabil remunerat; sau 

(d) are vârsta de peste 50 de ani; sau 
(e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane; sau 
(f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării 

posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a 
dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice 
în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat; sau 

(g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte 
competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și 
spori șansele de a obține un loc de muncă stabil; 

(11) „lucrător cu handicap” înseamnă orice persoană care: 
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(a) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale sau 
(b) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în 

interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-
un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători; 

(12) „creștere netă a numărului de angajați” înseamnă o creștere netă a numărului de angajați în 
unitatea în cauză în raport cu media pe o anumită perioadă de timp. Prin urmare, orice post 
pierdut în perioada respectivă trebuie să fie dedus, iar numărul de persoane angajate cu normă 
întreagă, cu fracțiune de normă și cu contract sezonier trebuie considerat ținându-se seama de 
fracțiunile de unități de muncă anuală ale acestora; 

(13) „comercializarea produselor agricole” înseamnă deținerea sau expunerea unui produs 
agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de 
introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către 
revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această 
primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este 
considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei 
activități; 

(14) „producția agricolă primară” înseamnă producția de produse ale solului și ale creșterii 
animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare 
a naturii produselor respective; 

(15)  „prelucrarea produselor agricole” înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs 
agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților 
desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine 
animală sau vegetală pentru prima vânzare; 

(16) „produse agricole” înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția 
produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 
1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013; 

(17) „întreprindere în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din 
situațiile următoare: 
(a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de 

cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM 
aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru 
finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar 
selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din 
cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor 
acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând 
parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește 
jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere 
limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 
2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. 

(b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 
nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani 
sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la 
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prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma 
unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult 
de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din 
cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care 
cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă 
în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE. 

(c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 
îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de 
insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi. 

(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul 
sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui 
plan de restructurare. 

(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 
1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. 

(18) „angajator” – întreprindere/persoană juridică cu scop lucrativ/patrimonial care acționează 
în calitate de beneficiar al schemei de ajutor de stat; 

(19) „NEETs” – Tineri care nu au un loc de muncă și nici nu urmează un program de educație sau 
formare (”not in employment, education or training”, conform definiției Comisiei Europene) 

IV. Obiectivul schemei  

Art. 4 

Obiectivul prezentei scheme îl constituie creșterea ocupării și îmbunătățirea competențelor 
tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu 
rezidența în regiunile eligibile.  

V. Domeniul de aplicare  

Art. 5 

(1) Prezenta schemă de stat se aplică întreprinderilor beneficiare de finanțare  nerambursabilă prin 
POCU – Axele Prioritare 1 și 2, care angajează și eventual asigură programe de formare pentru 
tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu 
rezidența în regiunile eligibile.  

(2) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică: 
(a) ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția compensației 

pentru costurile suplimentare, altele decât costurile de transport în regiunile ultraperiferice, 
astfel cum este prevăzut la articolul 15 alin. (2) lit.(b) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014, ajutoarelor pentru consultanță în favoarea IMM-urilor, 
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ajutoarelor pentru finanțare de risc, ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare, ajutoarelor 
pentru inovare destinate IMM-urilor, ajutoarelor de mediu, ajutoarelor pentru formare și 
ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și lucrătorii cu handicap; 

(b) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în 
următoarele cazuri: 

i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor 
astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de 
întreprinderile respective; sau 

ii. atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către 
producătorii primari; 

(c) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt 
reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului. 

VI. Condiții de eligibilitate pentru activități 

Art. 6  

(1) Activitățile ce pot fi finanțate în cadrul schemei de ajutor de stat trebuie să includă obligatoriu 
dezvoltarea și furnizarea unor pachete integrate personalizate pentru tinerii NEETs, iar sprijinul 
va ține cont de profilul fiecărui tânăr NEETs (nivel de educaţie şi/ sau experienţă profesională). 
Pachetul integrat personalizat include un set minim de măsuri asigurate obligatoriu și gratuit de 
ANOFM, iar întreprinderile vor furniza tinerilor măsuri suplimentare în completarea pachetului 
minim, pentru a forma un pachet integrat de măsuri adaptat profilului individual al tinerilor 
NEETs. Pachetul integrat de măsuri și entitățile responsabile pentru implementarea lor sunt 
detaliate în capitolul 5.7  din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice. 

(2) În cadrul schemei de ajutor de stat vor fi finanțate următoarele măsuri:  
(1) Angajare pe locuri de muncă nou create prin acordarea de stimulente financiare 

angajatorilor. Aceasta este o activitate obligatorie în cadrul schemei de ajutor de stat. 
În cazul în care recrutarea nu reprezintă o creștere netă a numărului de angajați în 
întreprinderea în cauză în comparație cu media pe cele douăsprezece luni anterioare, postul 
sau posturile trebuie să fi devenit vacante ca urmare a unei demisii, a unui handicap, a unei 
pensionări pentru limită de vârstă, a unei reduceri voluntare a timpului de lucru sau a unei 
concedieri legale pentru abatere profesională, și nu ca urmare a unor disponibilizări. 

(2) Formare profesională adaptată nevoilor specifice ale grupului țintă, precum și în acord cu 
nevoile de competențe la nivelul întreprinderii. Aceasta este o activitate opțională în cadrul 
schemei de ajutor de stat, care poate fi realizată în completarea măsurii de angajare. 

Măsura de consiliere, realizată de furnizori de servicii de ocupare acreditați sau de 
AJOFM/AMOFM (in parteneriat si/sau prin subcontractare în cadrul proiectului) este obligatorie a 
fi implementată în cadrul proiectului dvs., dar nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul schemei 
de ajutor de stat (trebuie acoperite separat ca și cost ne-eligibil, suplimentar față de contribuția 
dvs. în calitate de solicitant). 
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VII. Condiții de eligibilitate pentru beneficiari 

Art. 7  

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile constituite conform Legii 
nr. 31/19901, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau conform OUG nr. 44/2008 
privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale.  care îndeplinesc următoarele condiţii: 

(1) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; 
(2) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o 

restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau 
nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege; 

(3) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la 
bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare; 

(4) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în 
ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

(5) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, 
corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor 
financiare ale Comunităţii Europene; 

(6) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 
(7) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 
(8) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene 

privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul 
în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost 
integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. 

VIII. Condiții de eligibilitate pentru grupul țintă 

Art. 8  

(1) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat grupul țintă este format din tineri NEETs șomeri cu 
vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (ANOFM/AJOFM) cu rezidența 
în regiunile eligibile. 

(2) Pentru măsurile finanțate din ILMT și FSE aferente AP 1 din PO CU, grupul țintă trebuie să aibă 
rezidența în regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia. 

(3) Pentru măsurile finanțate din FSE aferente AP 2 din PO CU grupul țintă trebuie să aibă rezidența 
în regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. 

(4) Pentru a fi eligibil în cadrul proiectului, grupul țintă trebuie să fi beneficiat anterior de card 

                                                      
1
 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile. 
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profesional, realizarea profilului individual și informare, măsuri furnizate de ANOFM/AJOFM. 
ANOFM va avea obligația de a pune la dispoziția întreprinderilor interesate baza de date cu 
tineri NEETs  care au beneficiat de aceste măsuri. 

IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat 

Art. 9 

(1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din 
fonduri comunitare și naţionale. 

(2) Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor în cadrul prezentei scheme se acordă în baza unei 
cereri de finanțare depusă în condițiile detaliate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice. 

Art. 10 În cadrul prezentei scheme, ajutorul de stat se va acorda în tranșe, sub formă de finanţare 
nerambursabilă. Valoarea ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referinţă 
stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de stat. 

X. Plafonul maxim al ajutorului acordat și intensitatea ajutorului 

Art. 11  

(1) În cadrul prezentei scheme, plafonul maxim al ajutorului acordat unei întreprinderi nu poate 
depăși echivalentul în lei a maxim 500.000 €, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii iunie 
2015. 

(2) Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 50.000 de Euro, calculat la cursul Inforeuro 
aferent lunii iunie 2015. 

Art. 12  

(1) Intensitatea ajutorului de stat pentru recrutarea lucrătorilor defavorizați nu depășește 50 % din 
costurile eligibile. 

(2) Intensitatea ajutorului de stat pentru formare nu depășește 60 % din costurile eligibile. Aceasta 
poate fi majorată până la o intensitate maximă a ajutorului de 70 % din costurile eligibile, dacă 
ajutorul este acordat unor întreprinderi mici sau mijlocii. 

XI. Cumul 

Art. 13 

(1) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate în prezenta schemă pot fi cumulate cu: 
(a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile 

identificabile diferite; 
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(b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau 
integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai 
ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil 
ajutorului respectiv în temeiul prezentului regulament. 

(2) Ajutoarele de stat exceptate în prezenta schemă nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de 
minimis în raport cu aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate 
a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014. 

XII. Cheltuieli eligibile 

Art. 14 

(1) Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt detaliate în Ghidul Solicitantului Condiții 
Specifice, în conformitate cu prevederile Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a 
listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin PO CU 2014-2020. 

(2) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, sunt eligibile doar următoarele cheltuieli, cu 
intensitate diferită de finanțare prin POCU: 

(3) Pentru activitatea de angajare a tinerilor NEETs (lucrători defavorizați  în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 651/2014), în cadrul schemei de ajutor de stat pentru recrutarea lucrătorilor 
defavorizați, singura cheltuială eligibilă este cea aferentă costurilor salariale pe o perioadă de 
maxim 12 luni de la recrutarea unui lucrător defavorizat. 

(4) Pentru activitatea de formare a tinerilor NEETs, (lucrători defavorizați  în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 651/2014), în cadrul schemei de ajutor de stat pentru formarea lucrătorilor 
defavorizați, cheltuielile eligibile sunt: 

(a) costurile cu personalul aferente formatorilor, pentru orele în care aceștia participă la 
formare; 

(b) costurile operaționale aferente formatorilor și participanților la formare, legate direct de 
proiectul de formare, cum ar fi cheltuielile de călătorie, materialele și consumabilele 
direct legate de proiect, amortizarea instrumentelor și a echipamentelor, în măsura în 
care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare. Costurile de cazare sunt 
excluse, cu excepția costurilor minime de cazare necesare pentru participanții la formare 
care sunt lucrători cu handicap; 

(c) costurile cu personalul aferente participanților la formare și costurile indirecte generale 
(costuri administrative, chirie, cheltuieli de regie) pentru orele în care participanții sunt 
la cursurile de formare. 

(5) Pentru cheltuielile eligibile menționate se aplică plafoanele detaliate în Ghidul Solicitantului 
Condiții Specifice. 

XIII. Durata schemei 

Art. 15 Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la 31.12.2016 în limita fondurilor 
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alocate pentru această schemă, urmând ca plățile să fie efectuate până la 31.12.2018. 

XIV. Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari 

Art. 16 

(1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul Operaţional Capital Uman, Axa 
Prioritară 1 „Inițiativa <<Locuri de muncă pentru tineri>>” și Axa Prioritară 2 „Îmbunătăţirea 
situaţiei tinerilor din categoria NEETs”. 

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe 
întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 11.000.000  Euro. 

Art. 17 

Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 44 de 
întreprinderi. 

XV. Modalitatea de implementare a schemei  

Art. 18 

(1) Furnizorul schemei de ajutor de stat lansează cererea de propuneri de proiecte, stabilește 
condițiile de eligibilitate și de selecție, și semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de 
ajutor de minimis. 

(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de stat, întreprinderile trebuie să 
completeze o cerere de finanțare pentru solicitarea ajutorului financiar, în conformitate cu 
Ghidul Solicitantului. 

XVI. Efecte și beneficii 

Art. 19 

Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte și beneficii: 

1. Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile;  

2. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile, inclusiv prin 
evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal. 

XVII. Reguli privind transparența 
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 Art. 20 

(1) Furnizorul schemei de ajutor de stat va informa în scris beneficiarii ajutorului de stat cu privire 
la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme. 

(2) Schema de ajutor de stat va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor 
Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, la adresa 
http://www.fonduri-ue.ro. 

XVIII. Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de stat, precum și sustenabilitatea 
măsurilor 

Art. 21 

Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se fac în 
conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de 
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenţei 
nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007. 

Art. 22 

Furnizorul schemei de ajutor de stat păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza 
prezentei scheme și documentele justificative necesare pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la 
care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină 
toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia 
comunitară în domeniul ajutorului de stat. 

Art. 23 

(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în 
derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin 
prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv. 

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul 
prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat2, toate 
datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat  la nivel naţional. 

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul 
Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la 
faţa locului. 

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va 
transmite Consiliului Concurenţei valori estimative. 

                                                      
2
 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului 

Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007. 

http://www.fonduri-ue.ro/
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(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, 
rambursările, se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor 
anului de raportare. 

Art. 24 

Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului 
Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe 
care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei 
scheme de ajutor de stat. 

Art. 25 

(1) Beneficiarii de ajutoare de stat au obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de stat, 
în formatul și în termenul solicitat de acesta, toate datele și informaţiile necesare în vederea 
îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului. 

(2) În cazul subvenționării salariilor pentru tinerii angajați, angajatorii care beneficiază de astfel 
de subvenții sunt obligați să mențină ocupate posturile subvenționate pentru aceeași 
categorie de tineri prevăzută în prezenta schemă și pentru o durată cel puțin egală cu 
perioada pentru care au primit subvenția, până la maxim 12 luni după finalizarea proiectului.  

XIX. Dispoziții finale 

Art. 26  

Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței o Informare despre măsurile de 
ajutor de stat exceptate conform prezentei scheme, în formatul standard prevăzut în anexa II la 
Regulamentului (UE) nr. 651/2014, în vederea transmiterii către Comisia Europeană. 

 


