
Stat membru România

Numărul de referință al statului membru  

Autoritatea care acordă ajutorul Ministerul Finanţelor Publice 
Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, Bucureşti, România 
http://www.mfinante.ro/ 
 Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice 
durabile 

Denumirea măsurii de ajutor  

Numele regiunii (NUTS) Romania  
Articolul 87 alineatul (3) litera (a) 

Informaţii comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al 
Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea 

articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)  
(Text cu relevantă pentru SEE) 

Număr ajutor X 24/2009

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia 
oficială naţională) 

HG nr. 1680 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
asigurarea dezvoltarii economice durabile, publicata in Monitorul 
Oficial nr. 897/30.12.2008 

Link către textul integral al măsurii de ajutor  http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/HG1680-2008.pdf 
  

Tipul măsurii Schemă  
 

Modificarea unei măsuri de ajutor existente  

01.01.2009 - 31.12.2013Durata 

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, Extracţia minereurilor 
metalifere, Alte activităţi extractive, Activităţi de servicii anexe 
extracţiei, Industria alimentară, Fabricarea produselor de cocserie şi a 
produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, Fabricarea produselor 
farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice, Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice, Industria construcţiilor metalice şi a produselor 
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii, Fabricarea 
calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, Fabricarea 
echipamentelor electrice, Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 
n.c.a., Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi 
semiremorcilor, DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, 
GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE 
DECONTAMINARE, CONSTRUCŢII, COMERŢ CU RIDICATA 
ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR , HOTELURI ŞI RESTAURANTE, 
INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII, INTERMEDIERI FINANCIARE 
ŞI ASIGURARI, TRANZACŢII IMOBILIARE, ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL 
PUBLIC, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ, ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI 
RECREATIVE, ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII, ACTIVITĂŢI 
ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE  

http://www.mfinante.ro/
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/HG1680-2008.pdf


 
 

ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE 
GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI 
SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU, ACTIVITĂŢI 
ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR 
EXTRATERITORIALE 
IMM 
întreprindere mare 

Tipul de beneficiar 

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în 
temeiul schemei de ajutor 

ROL 686,00 (în milioane)

Pentru garanţii  

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Subvenţie directă

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare   

Trimitere la decizia Comisiei  

Obiective Intensitatea maximă a 
ajutorului în % sau 
valoarea maximă a 

ajutorului în moneda 
naţională 

Prime pentru IMM-
uri în %

Ajutoare regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă 
(articolul 13) Schemă 

50 % 


