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Pagalbos priemonės pavadinimas Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2014.10.01 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Kitų maisto produktų gamyba
Variklinių transporto priemonių; priekabų ir puspriekabių gamyba
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba
Baldų gamyba
Kita gamyba
Vandens rinkimas; valymas ir tiekimas
Nuotekų valymas
Atliekų rinkimas; tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas
Elektros; vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas
Statybos baigimas ir apdaila
Stogų dengimas
Sandėliavimas ir saugojimas
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
Apgyvendinimo veikla
Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
Leidybinė veikla
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba; garso
įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla
Informacinių paslaugų veikla
Teisinė ir apskaitos veikla
Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
Architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Reklama ir rinkos tyrimas



Reklama ir rinkos tyrimas
Kita profesinė; mokslinė ir techninė veikla
Veterinarinė veikla
Kelionių agentūrų; ekskursijų organizatorių; išankstinio užsakymo
paslaugų ir susijusi veikla
Apsaugos ir tyrimo veikla
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
Administracinė veikla; įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo
veikla
Švietimas
Žmonių sveikatos priežiūros veikla
Kita stacionarinė globos veikla
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
Kūrybinė; meninė ir pramogų organizavimo veikla
Bibliotekų; archyvų; muziejų ir kita kultūrinė veikla
Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
Kita asmenų aptarnavimo veikla
Metalų rūdų kasyba
Akmens; smėlio ir molio karjerų eksploatavimas
Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba
Druskos gavyba
Kita; niekur kitur nepriskirta; kasyba ir karjerų eksploatavimas
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba
Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba
Pieno produktų gamyba
Grūdų malimo produktų; krakmolo ir krakmolo produktų gamyba
Kepyklos ir miltinių produktų gamyba
Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba
Gaiviųjų gėrimų gamyba; Mineralinio ir kito; pilstomo į butelius;
vandens gamyba
Tekstilės audimas
Tekstilės apdaila
Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių; išskyrus baldus;
gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Pramoninių dujų gamyba
Dažiklių ir pigmentų gamyba
Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
Trąšų ir azoto junginių gamyba
Pirminių plastikų gamyba
Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
Dažų; lakų ir panašių dangų medžiagų; spaustuvinių dažų ir
mastikų gamyba
Muilo ir ploviklių; valiklių ir blizgiklių; kvepalų ir tualeto
priemonių gamyba
Klijų gamyba
Eterinio aliejaus gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; cheminių medžiagų gamyba



Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų
gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Konstrukcinių metalo gaminių gamyba
Metalinių cisternų; rezervuarų ir talpyklų gamyba
Garo generatorių; išskyrus centrinio šildymo karšto vandens
katilus; gamyba
Metalo kalimas; presavimas; štampavimas ir profiliavimas;
miltelių metalurgija
Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas
Valgomųjų įrankių; kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių
gamyba
Lengvųjų metalų taros gamyba
Vielos gaminių; grandinių ir spyruoklių gamyba
Kitų; niekur kitur nepriskirtų; metalo gaminių gamyba
Kompiuterinių; elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

Gavėjo rūšis MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

RON 450 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 
 
 
 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii


