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Tukitoimenpiteen nimike Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie

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

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 01.10.2014 - 31.12.2020

Toimiala(t) Muiden elintarvikkeiden valmistus
Moottoriajoneuvojen; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus
Muu valmistus
Veden otto; puhdistus ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto
Jätteen keruu; käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut
Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan
valmistelutyöt
Sähkö-; vesijohto- ja muu rakennusasennus
Rakennusten ja rakennelmien viimeistely
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
Varastointi
Posti- ja kuriiritoiminta
Majoitus
Ravitsemistoiminta
Kustannustoiminta
Elokuva-; video- ja televisio-ohjelmatuotanto; äänitteiden ja
musiikin kustantaminen
Ohjelmistot; konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietopalvelutoiminta
Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi



Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Mainostoiminta ja markkinatutkimus
Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Eläinlääkintäpalvelut
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
Turvallisuus-; vartiointi- ja etsiväpalvelut
Kiinteistön- ja maisemanhoito
Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
Koulutus
Terveyspalvelut
Sosiaalihuollon laitospalvelut
Sosiaalihuollon avopalvelut
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Kirjastojen; arkistojen; museoiden ja muiden kulttuurilaitosten
toiminta
Tietokoneiden; henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
Muut henkilökohtaiset palvelut
Metallimalmien louhinta
Kiven louhinta; hiekan ja saven otto
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
Suolan tuotanto
Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
Teurastus; lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
Maitotaloustuotteiden valmistus
Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
Leipomotuotteiden; makaronien yms. valmistus
Eläinten ruokien valmistus
Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden
pullotettujen vesien tuotanto
Kankaiden kudonta
Tekstiilien viimeistely
Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Vaatteiden valmistus
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl.
huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)
Paperin; paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
Teollisuuskaasujen valmistus
Värien ja pigmenttien valmistus
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
Muoviaineiden valmistus
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Maalien; lakan; painovärien yms. valmistus
Saippuan; pesu-; puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja
hygieniatuotteiden valmistus
Liimojen valmistus
Eteeristen öljyjen valmistus
Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus



Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Kumi- ja muovituotteiden valmistus
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Metallirakenteiden valmistus
Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
Metallin takominen; puristaminen; meistäminen ja valssaus;
jauhemetallurgia
Metallien käsittely; päällystäminen ja työstö
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja
rautatavaran valmistus
Kevytmetallipakkausten valmistus
Metallilankatuotteiden; ketjujen ja jousien valmistus
Muiden metallituotteiden valmistus
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Sähkölaitteiden valmistus
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

Tuensaajatyyppi Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

RON 450 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta 

 
 
 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii


