
 

 

Formular transmitere propuneri de modificare a documentelor aferente  

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 

 

 

 

1. Schema de ajutor de stat pentru recrutarea lucratorilor defavorizati si pentru formarea acestora „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri”  

si  

Schema de ajutor de minimis „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri” 

Nr. 
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ajutor de stat pentru 
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someri” 

 

Propunere modificare 
 

Justificare propunere modificare 

1  VAPRO ROMANIA Pagina 7 – Articolul 13 Va recomandam sa completati Schema cu raspunsul la urmatoarea 
intrebare: 
 
Conform Schemei de ajutor de stat pentru recrutrea lucratorilor 
defavorizati si pentru formarea acestora „Masuri integrate pentru tinerii 
NEET`s someri”  se precizeaza la Art 13, alin 1) litera a)  ca 

- Ajutoarele din prezenta schema pot fi cumulate cu a) orice alt 
ajutor de stat atat timp cat masurile respective vizeaza costuri 
eligibile identificabile diferite. 

Va rugam explicati daca „costuri eligibile identificabile diferite” inseamna 
tipuri de costuri diferite sau inseamna acelasi tip de costuri dar, de 
exemplu, pentru persoane diferite (in cazul ajutorului pentru 
recrtuare/ocupare). De exemplu ajutorul de stat obtinut prin prezenta 
schema poate fi cumulat cu un alt ajutor de stat obtinut de aceeasi 
întreprindere pentru cheltuieli cu recrutarea/ocuparea ALTOR persoane 
decat cele vizate prin prezentul proiect?  
 

 

2  VAPRO ROMANIA Pagina 8 – Articolul 13 Va recomandam sa completati Schema cu raspunsul la urmatoarea 
intrebare: 
 
Va rugam detaliati sintagma de la Art 13, alin 1 litera b) „aceleasi costuri 
eligibile”. Se refera la celasi cost (ex: ajutorul acordat aceleiasi persoane) 
sau acelasi tip de cost (ex: acelasi tip de ajutor pentru recrutare/ocupare 
acordat altor persoane in cadrul altor proiecte ce fac obiectul altor scheme 
de ajutor de stat) de ex: la ajutorul de stat acordat printr-un proiect POCU 
NEETs pentru subventionarea salariilor cu noii angajati. 
 

 



3  VAPRO ROMANIA Pagina 8 – Articolul 13 Va recomandam sa completati Schema cu raspunsul la urmatoarea 
intrebare: 
 
Pornind de la prevederile Art 13, alin 1, litera b)  

- Va rugam precizati daca o companie care acceseaza un ajutor 
de stat de valoare maxima prin prezenta schema POCU – 
NEET`s (val maxima proiect 500.000 euro si finantare maxima 
pentru recrutare 50%)  mai poate accesa un ajutor de stat in 
cadrul POCU Axa 3, de exemplu pentru trainingul propriilor 
angajati, daca intensitatea ajutorului este tot de 50% si 
valoarea maxima a proiectului tot de 500.000 euro. 

- Dar daca intensitatea ajutorului este de 50% iar valoarea 
maxima a ajutorului in cadrul axei 3 este de 1 milion de euro?  

- Daca un beneficiar a obtinut finantare in cadrul unei scheme 
de ajutor de stat pentru recrutare/ocupare in baza HG 332, cu 
o intensitate a ajutorului tot de 50% si o valoare a finantarii de 
1 milion de euro, mai poate accesa prezenta schema de ajutor 
de stat POCU NEET`s, avand in vedere ca intensitatea 
ajutorului este tot de 50% si ca valoarea maxima pe care o 
putea accesa conform HG 332 este de 37.5 mil euro? 

 

 

4  VAPRO ROMANIA Pagina 8 – Articolul 13 Va recomandam sa completati Schema cu raspunsul la urmatoarea 
intrebare: 
 
Conform Art 13 alin 2, se preciza  ca ajutoarele de stat din prezenta 
schema nu se cumuleaza cu nici un tip de ajutoare de minimis in raport cu 
aceleasi costuri eligibile daca un astfel de cumul ar conduce la o intensitate 
a ajutorului care le depaseste pe cele prevazute in captilul III din 
Regulamentul UE nr 651/2014.  

- Va rugam explicati daca in aceasta situatie  un beneficiar poate 
dezvolta un proiect in cadrul schemei de ajutor de stat care 
include ajutor pentru recrutare/ocupare dar si unul in cadrul 
schemei de ajutor de minimis, care include si acesta costuri 
care presupun ajutor de minimis pentru acelasi tip de 
cheltuiala, pentru recrutare/ocupare. 

- Daca un beneficiar poate aplica pentru a obtine ajutor pentru 
recrutare/ocupare atat in cadrul prezentei scheme de ajutor 
de stat dar si prin schema de ajutor de minimis aferente 
aceluiasi apel de proiecte,  pentru persoane diferite/grup tinta 
diferit, cele doua tipuri de ajutoare se cumuleaza sau nu? 
Precizam ca in acest caz beneficiarul poate solicita un ajutor de 
minimis de 200.000 euro cu o intensitate a ajutorului de 100% 
si un ajutor de stat pentru un proiect de pana la 500.000 euro 
cu o intensitate de 50% pentru costurile cu recrutarea. Astfel, 
suma obtinuta prin cumulul ajutorului de minimis su ajutorul 
de stat obtinut se ridica la 450.000 euro, suma care depaseste 
intensitatea ajutorului de maxim 50% raportat la ajutorul de 
stat pentru recrutare.   

- Daca aceste doua tipuri de ajutoare prezentate mai sus se 
cumuleaza, iar un beneficiar acceseaza valoarea maxima prin 
ajutorul de minimis (200.000 euro si 100% finantare), care este 

 



suma maxima pe care o poate accesa in baza schemei de 
ajutor de stat pentru recrutare/ocupare? 

- Daca un beneficiar a obtinut finantare in cadrul unei scheme 
de ajutor de stat pentru recrutare/ocupare in baza HG 332, cu 
o intensitate a ajutorului tot de 50% si o valoare a finantarii de 
1 milion de euro, acel ajutor se cumuleaza cu ajutorul de 
minimis obtinut in baza POCU Neets, avand in vedere ca cele 
doua ajutoare finanteaza aceleasi categorii de cheltuieli 
eligibile – dar pentru persoane diferite?  Precizam daca 
adunam suma ajutorului de minimis la suma ajutorului de stat 
obtinut in baza HG 332, rezultatul obtinut, rapoartat fie la 
intensitatea ajutorului de minimis fie la cea a ajutorului de stat 
depaseste intensitatea maxima admisa (de ex 100% pentru 
ajutorul de minimis respectiv 50% pentru ajutorul de stat). 

 

 


