
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.48996 (2017/X)

Stat membru România

Numărul de referință al statului membru Ordinul 5559 din 2 august 2017 al ministrului delegat pentru
fonduri europene

Numele regiunii (NUTS) Sud-Est
Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și
Fondurilor Europene - Autoritatea de Management a Programului
Operațional Regional 2014-2020
Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, Sector 5, București
www.mdrap.ro 

Denumirea măsurii de ajutor Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și
ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității
economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi
mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială
Integrată Delta Dunării prin Programul Operațional Regional
2014-2020

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 11 august 2017

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 11.08.2017 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Producţia de ţesături
Finisarea materialelor textile
Fabricarea altor articole textile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; cu excepţia articolelor din
blană
Fabricarea articolelor din blană
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi
vopsirea blănurilor
Fabricarea încălţămintei
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea produselor din lemn; plută; paie şi din alte materiale
vegetale
Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Fabricarea articolelor din cauciuc
Fabricarea articolelor din material plastic
Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
Fabricarea componentelor electronice
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
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 echipamente pentru radiologie; electrodiagnostic şi
electroterapie
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
Fabricarea motoarelor electrice; generatoarelor şi
transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control
a electricităţii
Fabricarea de acumulatori şi baterii
Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune
pentru acestea 
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Fabricarea de echipamente casnice
Fabricarea altor echipamente electrice
Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări
forestiere
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a
maşinilor-unelte
Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi
semiremorci
Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule
Fabricarea de mobilă 
Fabricarea bijuteriilor; imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
Fabricarea instrumentelor muzicale
Fabricarea articolelor pentru sport
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
Fabricarea de dispozitive; aparate şi instrumente medicale şi
stomatologice
Alte activităţi industriale 
Captarea; tratarea şi distribuţia apei
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea deşeurilor
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
Recuperare materialelor
Activităţi şi servicii de decontaminare
Lucrări de finisare
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Parcuri pentru rulote; campinguri şi tabere 
Alte servicii de cazare
Activităţi de editare a cărţilor; ziarelor; revistelor şi alte activităţi
de editare 
Activităţi de editare a produselor software
Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de
televiziune
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare
muzicală
Activităţi de difuzare a programelor de radio



Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi ale portalurilor web; prelucrarea datelor; administrarea
paginilor web şi activităţi conexe
Alte activităţi de servicii informaţionale
Activităţi de arhitectură; inginerie şi servicii de consultanţă tehnică
legate de acestea
Activităţi de testări şi analize tehnice
Publicitate
Activităţi de design specializat
Activităţi fotografice
Activităţi de asistenţă spitalicească
Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Activităţi ale bibliotecilor; arhivelor; muzeelor şi alte activităţi
culturale
Activităţi sportive
Alte activităţi recreative şi distractive
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
Alte activităţi de servicii

Tipul de beneficiar Întreprinderi mici şi mijlocii

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

RON 17.154 (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 pentru Dezvoltare Regionala - RON 58.32 (în
milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare regionale - Ajutoare pentru investiții (articolul 14) - Schema 50 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html


