
Informaţii furnizate de statele membre privind ajutorul de stat, acordat în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 
87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum a 
fost modificat prin Regulamentele (CE) nr. 364/2004, (CE) nr. 1857/2006 şi (CE) nr. 1976/2006

  
 Text cu relevanţă pentru SEE  

 
Numar de 
înregistrare 

XS13/08 

Statul membru ROMANIA 
Regiunea Toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei  
Denumirea 
schemei de 
ajutor sau 
denumirea 
întreprinderii 
care beneficiază 
de ajutorul 
individual 

Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor 
produse alimentare, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 la Tratatul CE, precum 
şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a produselor agricole în vederea 
obţinerii şi utilizării surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor 

Temeiul legal Programul National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013  
Prevederile art. 28 – Creşterea valorii adaugate pentru produsele agricole şi 
forestiere din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/20051, privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 

Cheltuielile 
anuale 
prevăzute în 
cadrul schemei 
de ajutor sau 
valoarea totală a 
ajutorului 
individual 
acordat 
întreprinderii 
beneficiare 

118.125.000 Euro 

Intensitatea 
maximă a 
ajutoarelor 

- 40 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în 
regiunea Bucureşti-Ilfov 
- 50 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în 
celelalte şapte regiuni de dezvoltare 

Data punerii în 
aplicare 

30.03.2008  

Durata schemei 
de ajutor sau a 
ajutorului 
individual 

31.12.2008 
 

Obiectivul 
ajutorului 

Ajutor pentru investiţii acordat IMM-urilor 

Sectoarele 
economice în 
cauză 
 

 

1. Din industria alimentară şi a băuturilor: 
Sector panificaţie: Fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, biscuiţilor, 
pişcoturilor şi altor produse similare, macaroanelor, tăieţeilor, cuş-cuş-ului şi altor 
produse făinoase similare 
Sector dulciuri şi produse zaharoase: Fabricarea produselor din cacao, a 
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ciocolatei şi a produselor zaharoase 
Sector produse lactate: Fabricarea îngheţatei 
Sector preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice: Fabricarea 
produselor alimentare pentru utilizari nutritionale speciale (Directivele Consiliului, 
OJ Nr. L 186, 30.6.1989): - lapte praf pentru sugari; - lapte si alte alimente pentru 
copii mici; . alimente pentru sugari; - alimente cu continut redus de calorii, pentru 
controlul greutatii; - alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale; -alimente 
cu continut redus de sodiu, exclusiv sare  şi sare fără sodiu; alimente fara gluten; 
alimente recomandate in efortul muscular intens, in special pentru sportivi; 
alimente pentru persoane ce sufera de dereglari ale metabolismului carbohidratilor 
(diabet) 
Sector alte produse alimentare n.c.a.: Fabricarea de supe si ciorbe; - prafului de 
ouă etc.; - fabricarea produselor alimentare  îmbogăţite cu vitamine, proteine etc. 
2. Producerea şi utilizarea energiei regenerabile şi a bicombustibililor  
- Producţia de energie electrică, de biogaz, energie termică şi a apei calde din surse 
regenerabile, de catre intreprinderile care produc şi/sau procesează produse agricole 
listate în Anexa I  la Tratat 
- Producerea de biocombustibil - biodiesel şi bioetanol – pentru transport, de către 
întreprinderile care produc şi/sau procesează produse agricole listate în Anexa I la 
Tratat, în scopul utilizării şi vânzării acestuia  

Denumirea şi 
adresa 
autorităţii 
responsabile 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - 
AM PNDR 
B-dul Carol I nr. 24, sector 3 
Bucureşti 
TELEFON: 0040-21-3078565 
FAX 0040-21-3078606 

Diverse Schema de ajutor pune în aplicare măsura 123 Creşterea valorii adaugate pentru 
produsele agricole şi forestiere din Axa 1 din cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală a României 2007 – 2013, finanţat din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/20052 
 
Textul prezentei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii este 
publicat integral pe pagina web a MADR, la adresa 
http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/schema_ajutor_de_stat_2008.pdf 
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