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Denumirea măsurii de ajutor Schemă de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru
întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială naţională) Ordin 194/22.01.2018 privind aprobarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub
formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul
Programului Operaţional Competitivitate 

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 12.02.2018 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Industria alimentară
Fabricarea băuturilor
Fabricarea produselor 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 coloranţilor şi a pigmenţilor
Fabricarea altor produse chimice organice; de bază
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Fabricarea cleiurilor 
Fabricarea uleiurilor esenţiale
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Fabricarea cimentului
Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
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)
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
Tratarea şi acoperirea metalelor
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane; autovehicule şi
motociclete.)
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; a remorcilor şi semiremorcilor
Fabricarea de mobilă 
Repararea; întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
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
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative; în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
Hoteluri şi alte facilităţi 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; înregistrări
audio şi activităţi de editare muzicală



Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
Telecomunicaţii
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi de servicii informatice
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Activităţi de design specializat
Activităţi fotografice
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice n.c.a.
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă
turistică
Activităţi specializate de curăţenie
Activităţi referitoare la sănătatea umană
Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare; exclusiv spitale
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
Activităţi sportive
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de
ajutor

RON 49.62 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Furnizare de finanțare de risc

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare Fondul European pentru Dezvoltare Regională - RON 125.50 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

Ajutoare pentru finanțare de risc (articolul 21) 69 RON

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2018/12.03/sintact-ordinul-194-2018-privind-aprobarea-schemei.pdf


