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Denumirea măsurii de ajutor Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme
de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact
major în economie

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 01.10.2014 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Fabricarea altor produse alimentare
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; a remorcilor şi
semiremorcilor
Fabricarea materialului rulant
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
Fabricarea de mobilă 
Alte activităţi industriale n.c.a.
Captarea; tratarea şi distribuţia apei
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea; tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de
recuperare a materialelor reciclabile
Activităţi şi servicii de decontaminare
Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de
instalaţii pentru construcţii
Lucrări de finisare
Lucrări de învelitori; şarpante şi terase la construcţii
Depozitări
Activităţi de poştă şi de curier
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
Activităţi de editare
Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de
televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi de servicii informatice



Activităţi de servicii informatice
Activităţi juridice şi de contabilitate
Activităţi ale direcţiilor(centralelor); birourilor administrative
centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în
management
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză
tehnică
Cercetare-dezvoltare
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice
Activităţi veterinare
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii
de rezervare şi asistenţă turistică
Activităţi de investigaţii şi protecţie
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Activităţi de secretariat; servicii suport şi alte activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
Învăţământ
Activităţi referitoare la sănătatea umană
Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială; cu
cazare
Activităţi de asistenţă socială; fără cazare
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
Activităţi ale bibliotecilor; arhivelor; muzeelor şi alte activităţi
culturale
Reparaţii de calculatoare; de articole personale şi de uz gospodăresc
Alte activităţi de servicii
Extracţia minereurilor metalifere
Extracţia pietrei; nisipului şi argilei
Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor
naturale
Extracţia sării
Alte activităţi extractive n.c.a.
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 
Producţia; prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din
carne
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
Fabricarea produselor lactate
Fabricarea produselor de morărit; a amidonului şi produselor din
amidon
Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape
minerale şi alte ape îmbuteliate
Producţia de ţesături
Finisarea materialelor textile
Fabricarea altor articole textile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie; harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului; fabricarea produselor din lemn şi plută; cu
excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite



Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Fabricarea gazelor industriale
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
Fabricarea altor produse chimice anorganice; de bază
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Fabricarea vopselelor; lacurilor; cernelii tipografice şi masticurilor
Fabricarea săpunurilor; detergenţilor şi a produselor de întreţinere;
cosmetice şi de parfumerie
Fabricarea cleiurilor 
Fabricarea uleiurilor esenţiale
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Fabricarea de construcţii metalice
Producţia de rezervoare; cisterne şi containere metalice; producţia
de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru
încălzire centrală)
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică;
metalurgia pulberilor
Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală
pe bază de plată sau contract
Producţia de unelte şi articole de fierărie
Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi
arcuri
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea de maşini; utilaje şi echipamente n.c.a.

Tipul de beneficiar IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

RON 450 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 
 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii


