
 

 

H.G. 807 și H.G. 332 – 50% Finanțare pentru INVESTIȚII  
și 50% din costul salariaților! 

  
 
Este vorba despre două Programe de Finanțare reglementate de Ordonanțele de Urgența nr. 
807/2014 (PENTRU INVESTIȚII CU 50% FINANȚARE) și 332/2014 (PENTRU 
RECUPERARE 50% DIN COSTUL SALARIAȚILOR), cu următoarele aspecte de posibil 
interes pentru tine: 
 
I. HG 807 – finanțare până la max. 37.5 Milioane Euro de la stat! 
– primiți 50% finanțare din valoarea proiectului, care trebuie să fie de minim 1 Mil. Euro. 
– poți aplica cu firma nou înființată, dacă aveți capital subscris vărsat de minim 100.000 lei. 
  
Cheltuieli eligibile: 
· Construcții de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții (este eligibil 
doar subcapitolul 4.1 Construcții și instalații); 
· Instalații tehnice, mașini și echipamente noi clasificate conform Hotărârea Guvernului nr. 
2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a 
mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe 
stabilită conform prevederilor legale în vigoare. 
  
În cazul închirierii construcțiilor aferente investiției inițiale: 
· sunt considerate eligibile, cheltuielile cu chiria construcțiilor aferente investiției 
inițiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiții, valoarea maximă eligibilă a 
chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună; 
· valoarea chiriei care depășește valoarea maximă eligibilă este neeligibilă și este 
finanțată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii; 
· contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puțin pe perioada realizării investiției inițiale și 
cinci ani după data finalizării acesteia. 
  
Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale: 
Activele amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau 
financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală. 
  
Termen limită: depunere continuă, este program multi-anual, fondurile sunt deja incluse în 
bugetul de stat, ceea ce creează premisele obținerii mai rapide a finanțării. 
  
  
II. HG 332/214 – până la 50% din salariul angajaților recuperat! 



– puteți primi până la 50% din salariul angajaților (procentul diferă de regiunea în care 
vă desfășurați activitatea). 
– trebuie ca fima să dezvolte o activitate nouă prin care să fie create 100 locuri de munca. 
  
Pot accesa acest sprijin următoarele tipuri de beneficiari: 
· întreprinderi nou-înființate 
· întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică. 
Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 
milioane euro. 
  
Termen limită: se pot emite acorduri pentru finanțare în baza schemei până la data de 31 
decembrie 2023. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor 
pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale. 

 

 


