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Denumirea măsurii de ajutor Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii
realizate de IMM si intreprinderi mari

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială
naţională)

ORDIN al ministrului fondurilor europene nr. 1.056 din 16 octombrie 2014
privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi
mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient",
domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru
concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM
şi întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea
competitivităţii economice" publicat in monitorul oficial nr. 767 din 22 octombrie
2014 

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 22.10.2014 - 31.12.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal; exclusiv maşini; utilaje
şi instalaţii
Fabricarea de construcţii metalice
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
Producţia de rezervoare; cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi
cazane pentru încălzire centrală
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
Producţia de rezervoare; cisterne şi containere metalice
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor
Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de
plată sau contract
Tratarea şi acoperirea metalelor
Operaţiuni de mecanică generală
Producţia de unelte şi articole de fierărie
Fabricarea produselor de tăiat
Fabricarea articolelor de feronerie
Fabricarea uneltelor
Fabricarea altor produse prelucrate din metal
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 componentelor electronice
Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
Fabricarea altor componente electronice
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
Fabricarea produselor electronice de larg consum



Fabricarea produselor electronice de larg consum
Fabricarea de echipamente de măsură; verificare; control şi navigaţie; producţia
de ceasuri
Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură; verificare; control;
navigaţie 
Producţia de ceasuri
Fabricarea de echipamente pentru radiologie; electrodiagnostic şi electroterapie
Fabricarea de echipamente pentru radiologie; electrodiagnostic şi electroterapie
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea motoarelor electrice; generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a
aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
Fabricarea motoarelor; generatoarelor şi transformatoarelor electrice
Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
Fabricarea de acumulatori şi baterii
Fabricarea de acumulatori şi baterii 
Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea 
Fabricarea de cabluri cu fibră optică
Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Fabricarea de echipamente casnice
Fabricarea de aparate electrocasnice
Fabricarea altor echipamente electrice
Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Fabricarea altor echipamente electrice
Fabricarea de maşini; utilaje şi echipamente n.c.a.
Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane; autovehicule
şi motociclete.)
Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
Fabricarea de motoare hidraulice
Fabricarea de pompe şi compresoare
Fabricarea de articole de robinetărie
Fabricarea lagărelor; angrenajelor; cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de
transmisie
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
Fabricarea cuptoarelor; furnalelor şi arzătoarelor
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea
calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice; exclusiv a echipamentelor
de uz casnic 
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
Fabricarea de şuruburi; buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare; băuturilor şi
tutunului
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă; a îmbrăcămintei şi a pielăriei
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; a remorcilor şi semiremorcilor
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de



autovehicule
Fabricarea altor mijloace de transport
Fabricarea materialului rulant
Fabricarea materialului rulant
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
Fabricarea de motociclete
Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
Fabricarea de mobilă 
Fabricarea de mobilă 
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Fabricarea de saltele şi somiere
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Alte activităţi industriale n.c.a.
Fabricarea bijuteriilor; imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
Baterea monedelor
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 
Fabricarea instrumentelor muzicale
Fabricarea instrumentelor muzicale
Fabricarea articolelor pentru sport
Fabricarea articolelor pentru sport
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
Fabricarea de dispozitive; aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
Fabricarea de dispozitive; aparate şi instrumente medicale stomatologice
Alte activităţi industriale 
Fabricarea măturilor şi periilor
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Repararea; întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE; GESTIONAREA DEŞEURILOR;
ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
Captarea; tratarea şi distribuţia apei
Captarea; tratarea şi distribuţia apei
Colectarea; tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor
reciclabile
Recuperare materialelor
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Extracţia minereurilor feroase
Extracţia minereurilor feroase
Extracţia minereurilor metalifere neferoase
Extracţia minereurilor metalifere
Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
Alte activităţi extractive
Extracţia pietrei; nisipului şi argilei
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii; extracţia pietrei
calcaroase; ghipsului; cretei şi a ardeziei
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Alte activităţi extractive n.c.a.
Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
Extracţia sării
Alte activităţi extractive n.c.a.
Activităţi de servicii anexe extracţiei
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Fabricarea produselor textile
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
Producţia de ţesături
Producţia de ţesături
Finisarea materialelor textile
Finisarea materialelor textile
Fabricarea altor articole textile
Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi



lenjeriei de corp)
Fabricarea de covoare şi mochete
Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
Fabricarea de odgoane; frânghii; sfori şi plase
Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea; cu excepţia confecţiilor de
îmbrăcăminte
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; cu excepţia articolelor din blană
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie;
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Fabricarea articolelor din blană
Fabricarea articolelor din blană
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a
articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
Fabricarea încălţămintei
Fabricarea încălţămintei
Prelucrarea lemnului; fabricarea produselor din lemn şi plută; cu excepţia
mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea produselor din lemn; plută; paie şi din alte materiale vegetale
Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
Turnarea metalelor neferoase uşoare
Fabricarea parchetului asamblat în panouri
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie; pentru construcţii
Fabricarea ambalajelor din lemn
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută; paie şi din alte
materiale vegetale împletite
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Fabricarea celulozei; hârtiei şi cartonului
Fabricarea celulozei
Fabricarea hârtiei şi cartonului
Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar; din hârtie sau carton
Fabricarea articolelor de papetărie
Fabricarea tapetului
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
Tipărirea ziarelor
Alte activităţi de tipărire n.c.a.
Servicii pregătitoare pentru pretipărire
Legătorie şi servicii conexe
Reproducerea înregistrărilor
Reproducerea înregistrărilor
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Fabricarea produselor chimice de bază; a îngrăşămintelor şi produselor azotoase;
fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic; în forme primare
Fabricarea gazelor industriale
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
Fabricarea altor produse chimice anorganice; de bază
Fabricarea altor produse chimice organice; 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 pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Fabricarea vopselelor; lacurilor; cernelii tipografice şi masticurilor
Fabricarea vopselelor; lacurilor; cernelii tipografice şi masticurilor



Fabricarea săpunurilor; detergenţilor şi a produselor de întreţinere; cosmetice şi
de parfumerie
Fabricarea săpunurilor; detergenţilor şi a produselor de întreţinere
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
Fabricarea altor produse chimice
Fabricarea cleiurilor 
Fabricarea uleiurilor esenţiale
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Fabricarea preparatelor farmaceutice
Fabricarea preparatelor farmaceutice
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Fabricarea articolelor din cauciuc
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
Fabricarea altor produse din cauciuc
Fabricarea articolelor din material plastic
Fabricarea plăcilor; foliilor; tuburilor şi profilelor din material plastic
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
Fabricarea sticlei plate
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Fabricarea articolelor din sticlă
Fabricarea fibrelor din sticlă
Fabricarea de sticlărie tehnică
Fabricarea de produse refractare
Fabricarea de produse refractare
Fabricarea materialelelor de construcţii din argilă
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Fabricarea cărămizilor; ţiglelor şi altor produse pentru construcţii; din argilă arsă
Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Fabricarea cimentului; varului şi ipsosului
Fabricarea cimentului
Fabricarea varului şi ipsosului
Fabricarea articolelor din beton; ciment şi ipsos
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Fabricarea betonului
Fabricarea mortarului
Fabricarea produselor din azbociment
Fabricarea altor articole din beton; ciment şi ipsos
Tăierea; fasonarea şi finisarea pietrei
Tăierea; fasonarea şi finisarea pietrei 
Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; n.c.a.
Fabricarea de produse abrazive
Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase
Producţia metalelor preţioase
Metalurgia aluminiului
Producţia plumbului; zincului şi cositorului
Metalurgia cuprului
Producţia altor metale neferoase
Prelucrarea combustibililor nucleari
Turnarea metalelor
Turnarea altor metale neferoase

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 Fondul European de Dezvoltare Regionala - RON 387.000.000,00 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

Ajutoare destinate IMM-urilor (articolele 17 - 18 - 19 - 20) 50 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/Schema_ajutor_de_stat_OMFE_1056_16X2014.pdf


