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Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind promovarea 
tehnologiilor curate si a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie 

Denumirea măsurii de ajutor  

Numele regiunii (NUTS) România  
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 53/2009

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia 
oficială naţională) 

Hotărârea Comitetului de Avizare a Administraţiei Fondului pentru 
Mediu nr. 6/2008 privind suplimentarea bugetului Schemei de ajutor 
de stat regional privind promovarea tehnologiilor curate si a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie si a numărului 
agenţilor economici beneficiari ai acesteia. Hotărârea Comitetului de 
Avizare nr. 15/2007 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat 
regional privind promovarea tehnologiilor curate si a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie 

Link către textul integral al măsurii de ajutor  http://www.afm.ro/main/proiecte_stuf/scheme_finantare/hotararea_6-
01_10_2008.pdf 
 

Tipul măsurii Schemă  
 

Modificarea unei măsuri de ajutor existente Modificare XR 150/2007 

01.01.2009 - 31.12.2011Durata 

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

IMM 
întreprindere mare 

Tipul de beneficiar 

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în 
temeiul schemei de ajutor 

ROL 723,00 (în milioane)

Pentru garanţii  

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Subvenţie directă

Trimitere la decizia Comisiei  

http://www.afm.ro/
http://www.afm.ro/main/proiecte_stuf/scheme_finantare/hotararea_6-01_10_2008.pdf
http://www.afm.ro/main/proiecte_stuf/scheme_finantare/hotararea_6-01_10_2008.pdf


 
 

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare   

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 % 


