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

modificările și completările ulterioare

Tip program꞉
Linie de finanțare deschisă, cu depunere continuă până în anul 2023

Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice

Buget și ajutor nerambursabil:
Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro
astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere - milioane Euro
Maxim 50% - 37,5 milioane euro, cu excepția:

o Ilfov: maxim 35% - 26,5 milioane euro
o București: maxim 10% - 7,5 milioane euro



Cine poate solicita finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat?
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau
întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform
Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Investiții eligibile:
o Au valoarea totală a investiției de minimum 4.5 milioane lei. (Valoarea totală a investiției = valoarea planului de

investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare
T.V.A. )

o Sunt investiții inițiale (Investiţia iniţială = investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru,
legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei
unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului
general de producţie al unei unităţi existente.)

o Demonstrează eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării
acesteia conform planului de afaceri;

o Generează contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la
bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia într-
un cuantum echivalent cu ajutorul de stat plătit în total;

o Ating indicatorii cantitativi și calitativi definiți în ghid
o Întreprinderea are obligaţia de a menţine in stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de

cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.



Sectoare de activitate eligibile:
o Toate, cu excepția celor din Anexa 1 de la ghid (conform art. 15 din HG 807/2014)

Exemplu de coduri CAEN eligibile꞉
- 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor 

din paie si din alte materiale vegetale impletite;
- 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
- 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor;
- 20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice (cu exceptia 2014 si 2015);
- 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
- 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
- 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
- 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii (cu exceptia

254, 2591);
- 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
- 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
- 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
- 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;
- 30 Fabricarea altor mijloace de transport;
- 31 Fabricarea de mobile;
- 32 Alte activitati industriale n.c.a. 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor.

În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil dar solicită
finanţare pentru realizarea unei investiţii iniţiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis
de Registrul Comerţului, investiţia iniţială poate fi eligibilă pentru finanţare cu ajutor de stat!

Întreprinderi eligibile – care pot beneficia de ajutorul de stat:
• Intreprinderi nou- înfiinţate



- întreprinderea infiinţată in anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care a
desfășurat/nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de
data înregistrării cererii.

- au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei
- nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord

pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, care desfăşoară
sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

• Întreprindere în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii
societăţilor nr. 31/1990 o întreprinderea care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali
consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi are situaţii financiare anuale
aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat.

- au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiat
- au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat

Cheltuieli eligibile:
• Active corporale - activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:

- cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii (se decontează cheltuielile identificate în devizul obiect
– capitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază)

- cheltuielile cu achiziția de instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii
Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale
de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a
mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.



• Închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii – se 
decontează maxim 22 lei/mp/lună (diferența e cheltuială ne-eligibilă)

• Active necorporale - activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau 
financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Cheltuieli neeligibile:
Toate cheltuielile care nu apar la categoria Cheltuieli eligibile. Spre exemplu:

• achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de clădiri (construcţii);
• costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/lună.
• activele corporale de natura instalațiilor tehnice, mașini și echipamente care:

- nu se încadrează în clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu
modificările ulterioare;

- nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;
- nu sunt noi.

• achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare
electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule,
etc.,

• cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor
• consultanța pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului de investiții
• proiectarea



De retinut!
1. Investiția se poate începe din ziua următoare a depunerii cererii de acord de finanțare
2. Perioada de evaluare este de 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de acord de finanțare
3. Depunerea este continuă
4. În termen de 6 luni de la emiterea acordului de finanțare întreprinderea va face dovada sursei de

finanțare și
5. Va demonstra existența unui drept real asupra locației realizării investiției



PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE
Acțiunea 2.2.2 – Digitalizarea IMM-urilor

Tip program꞉
Linie de finanțare inactivă
Finanțator: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Tipul apelului de proiecte necompetitiv

Obiectivul apelului de proiecte
Apelul de proiecte are ca scop final:
✓ Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
✓ Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.

Valoarea finantarii
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile - 100.000 euro, echivalentul a 487.210 lei la cursul valutar INFOREURO
pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,8721lei),
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile - 30.000 euro, echivalentul a 146.163 lei, la cursul valutar INFOREURO
pentru luna octombrie de 1 EURO =4,8721lei).

Rata de cofinantare
Ajutor de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă.



Bugetul apelului de proiecte

Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:
a) Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv

cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației 
de proiect;

b) Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;
c) Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor

necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea
diverselor structuri de date existente;

d) Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
e) Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii

“.ro”;
f) Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
g) Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
h) Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
i) Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare

pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect
(inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);

Buget total 100.000.000,00 euro
Buget B -IF 10.000.000,00 euro
Buget NE 15.759.000,00 euro
Buget SE 13.374.000,00 euro
Buget SM 14.166.000,00 euro
Buget SV 10.773.000,00 euro
Buget V 10.593.000,00 euro
Buget NV 12.897.000,00 euro
Buget C 12.438.000,00 euro



j) Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va
asigura mentenanța;

k) Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor
naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect
cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

ATENTIE! Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile, exceptând:
-cheltuieli cu servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
-cheltuielile de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii aplicaţiei de proiect propus spre
finanţare şi/sau managementul aplicaţiei de proiect (inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării
aplicaţiei de proiect)
nu pot depăşi 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciţii financiare încheiate

Cheltuieli neeligibile
1. taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
2. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
3. taxa de timbru verde;
4. cheltuieli de mentenanță a investiției;
5. cheltuieli cu concedii medicale;
6. dobânzi debitoare;
7. achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
8. amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
9. costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
10.sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
11.costuri de amortizare;
12.contribuțiile în natură;
13.cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;



14.dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
15.cheltuielile pentru locuințe;
16. provizioane;
17.cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
18. fondul de rulment;
19.cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și

completările ulterioare;

Perioada de implementare
Perioada de implementare a acestora va fi de maxim 9 luni, fără posibilitatea prelungirii

Beneficiari eligibili

Întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. Sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Desfășoară activități în alte sectoare decât cele menționate in continuare: C2611 Fabricarea

subansamblurilor electronice (module); C2612 Fabricarea altor componente electronice; C263 Fabricarea
echipamentelor de comunicații; J620 Activități de servicii în tehnologia informației; M721 Cercetare-dezvoltare în
științe naturale și inginerie;

3. Se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la
data
depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare;

4. Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele
de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală 
emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare
fiscală emis de către autoritățile publice locale;



5. Au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun
proiectul;

6. Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada
de sustenabilitate a proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor
CAEN excluse de la finanțare

7. Au desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi au înregistrat
profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare

8. Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu
derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în
cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanţare

9. Nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau
suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură
prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.



PNDR - SUBMASURA 6.4 –
Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”

Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale AFIR

Sprijinul public nerambursabil:
a)Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
b)Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară 
activităţi de producţie.

Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzatoare procentului de 90% sau 70% ) va fi de
maxim
1. euro, cu respectarea conditiilor ajutorului de minimis.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul

rural;
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi

diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul
întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice
neautorizate.

Atenție! Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să-şi
desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente
investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural. În cazul in care activitatea propusă
prin proiect se desfășoară la sediul social, acesta trebuie să fie în mediul rural.



Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
• Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale 

de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
• Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active 

totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Atenție! În cadrul sub-măsurii 6.4, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul sub-măsurii sunt: 
Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:
• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de

hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor
lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
fabricare produse electrice, electronice, etc.);

• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat,
prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

• Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/
extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și
alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;

• Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente
desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);

• Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate,
juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;

• Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):



a) Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
b) Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote,

bungalow- uri;
c) Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
d) construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
e) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi

echipamente noi;
f) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de

autor, mărci.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile: Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor
neagricole:

1. Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
- activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
- industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
- fabricare produse electrice, electronice;

2. Investiţii pentru activităţi;
3. Investiţii legate de furnizarea de servicii:

- servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
- servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
- servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
- activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
- servicii tehnice, administrative, etc.

4. Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping,
bungalow,
cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Proiecte de activități de agrement;



6. Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și 
agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
8. Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea 

comercializării;
9. Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
10. Investiții care susțin protecția mediului

De reținut
1. Se punctează suplimentar proiectele care integrează mijloace de digitalizare în 

activitate
2. Se punctează suplimentar proiectele care propun cel puțin o acțiune care vizează

protecția mediului.



Linkuri Utile

• Ajutoare de Stat Ministerul Finanțelor
Publice 
hjps://mfinante.gov.ro/ro/scheme

• Digitalizarea intreprinderilor
https://mfe.gov.ro/

• Industrie in mediul rural
•https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

Incepta Consulting SRL 
Irina Magan

0745170740
office@incepta.ro www.incepta.ro

mailto:office@incepta.ro
http://www.incepta.ro/
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