Moise Ioan Achim, Teodor Hada, Managementul și finanțarea afacerilor
7.12 Finanţări prin credite din bugetul asigurărilor de şomaj
Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în condiții avantajoase, pentru crearea de
noi locuri de muncă, din bugetul asigurărilor de şomaj, următoarele persoane juridice sau
fizice:
a) întreprinderi mici şi mijlocii;
b) unități cooperatiste;
c) asociații familiale;
d) persoane fizice autorizate să desfăşoare activități independente;
e) şomerii care se obligă să înființeze întreprinderi mici şi mijlocii, asociații
familiale sau desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane
fizice autorizate.
Principiile fundamentale de acordare a creditelor în condiții avantajoase sunt:
• fondurile de creditare au ca sursă bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se acordă
în lei;
•
creditele se acordă în principiul tratamentului egal şi nediscriminatoriu,
tuturor beneficiarilor de drept;
• creditele sunt destinate să creeze locuri de muncă, în special pentru şomeri, şi să
favorizeze inițierea unor activități independente, înființarea şi dezvoltarea
activităților asociațiilor familiale, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
• fondurile de creditare sunt destinate să inițieze şi să promoveze activitățile
economice rentabile, menite să dezvolte şi să îmbunătățească statutul
beneficiarilor de drept;
• acordarea creditelor se realizează pe principiul transparenței operațiunilor de
creditare, prin punerea la dispoziție instituțiilor implicate şi celor interesați a
tuturor informațiilor referitoare la acordarea de credite din bugetul asigurărilor
de şomaj.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va stabili anual fondurile care
urmează să fie administrate prin bănci, şi respectiv, prin agenții de credit autorizate, va
efectua repartizarea pe județe a fondului de creditare în baza Programului Anual de
Ocupare, luând în considerare indicatorii pieței muncii din fiecare județ. În cursul anului, în
urma analizei realizării programelor de acordare a creditelor şi în funcție de evoluțiile de
pe piața muncii, se pot face redistribuiri între județe, în funcție de solicitări.
Pe măsura acordării creditelor sumele vor fi reîntregite până la cheltuirea integrală
a sumelor prevăzute în buget. Fondul de creditare va fi pus la dispoziția băncii sau
agențiilor autorizate, până la data de 31 decembrie a fiecărui an. Banca sau agenția de
credit care administrează fonduri pentru acordarea de credite poartă răspunderea pentru
rambursarea sumelor la bugetul asigurărilor de şomaj.
Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporțional cu numărul de
locuri de muncă ce vor fi înființate, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiții,
inclusiv perioada de grație de maximum 6 luni şi, respectiv, un an pentru asigurarea
producției, cu o dobândă de 50% din dobânda de referință a Băncii Naționale a României.
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