Investiții cu impact
major în economie
2021 - 2023

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investiţiilor cu impact major în
economie

Apel Naţional
min.

1.000.000 €

VALOAREA MINIMĂ A INVESTIȚIEI

Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea
totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională
aferente investiţiei pentru care se solicită
finanţarea.
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Fişa apelului Hotărârea Guvernului 807/2014
Apel Naţional

1.000.000 €

min.
VALOAREA MIN. A INVESTIȚIEI

Echivalentul sumei primite drept grant va reprezenta
valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională a proiectului
de natura taxelor şi impozitelor plătite la bugetul general
consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi a locurilor
de muncă create direct de aceasta, pe parcursul
implementării şi 5 ani de la data finalizării proiectului.

ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE:
▪ Construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii, sau chiria
construcţiilor aferente investiţiei iniţiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii
▪ Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi, cu conditia sa fie mijloace fixe
▪ Active necorporale (brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală)

LOCUL DE IMPLEMENTARE POSIBIL AL PROIECTULUI:
A se consulta Harta ajutoarelor regionale aprobata 2022 – 2027 (Anexa 1)

Intensitatea ajutorului – conform Harta ajutoarelor regionale aprobata 2022 – 2027 (Anexa 1)
Condiţii de eligibilitate şi favorabilitate
❑ Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate
❑ IMM-uri sau întreprinderi MARI
❑ 1 singur cod CAEN eligibil, pentru 1 proiect
❑ Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat:
✓ au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate
✓ au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat

❑ Suplimentar pentru întreprinderile nou-înfiinţate:
✓ 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.
❑ Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.
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Domeniile CAEN ce NU pot primi finanţare
01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
02 Silvicultură şi exploatare forestieră
03 Pescuitul şi acvacultura
05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
0892 Extracţia şi aglomerarea turbei
091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malţului
12 Fabricarea produselor din tutun
131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului
2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
2051 Fabricarea explozivelor
206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
24 Industria metalurgică
254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel
301 Construcţia de nave şi bărci
304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat

45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
50 Transporturi pe apă
51 Transporturi aeriene
522 Activităţi anexe pentru transporturi
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
61 Telecomunicaţii
64 Intermediri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor
de pensii
65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia
celor din sistemul public de asigurări sociale)
66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii
68 Tranzacţii imobiliare
77 Activităţi de închiriere şi leasing
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
93 Activităţi sportive, recreative şi distractive
94 Activităţi asociative diverse
97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal
casnic
98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii
destinate consumului propriu
99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
Active corporale:
• CONSTRUCŢII DE ORICE TIP, RESPECTIV CHELTUIELILE EFECTUATE CU REALIZAREA DE CONSTRUCŢII;
a) În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția
de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa
nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.
b) În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale sunt CONSIDERATE ELIGIBILE CHELTUIELILE CU
CHIRIA CONSTRUCŢIILOR aferente investiției inițiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.
Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună.
• 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.
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.
Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor
totale eligibile aferente investiţiei.
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI NEELIGIBILE
COSTURI care NU se decontează, chiar dacă sunt realizate sau nu în timpul şi interesul proiectului
•
•
•

•

•

•

TVA RECUPERABILA / DEDUCTIBILA;
DIFERENTELE DE CURS VALUTAR – se utilizeaza CURSUL VALUTAR BNR;
Sunt considerate cheltuieli neeligibile, costurile fără T.V.A., aferente proiectului de investiții și incluse în patrimoniul
întreprinderii în urma achiziţionării de active corporale şi necorporale/închirierea construcţiilor, care nu îndeplinesc condițiile de
a fi considerate cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat. Cheltuielile neeligibile nu
sunt finanţate cu ajutor de stat.
Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construcțiilor, în cuprinsul planului de investiții:
✓ achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii;
✓ costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/lună;
✓ tipurile de construcții care nu se incadrează în STAS 4908-85 “Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume
convenţionale” (ex.: platforme, drumuri, etc.)
Nu sunt eligibile 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; sau
✓ nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare; sau
✓ nu sunt noi.
Totodată, în cazul activelor corporale nu sunt eligibile:
✓ 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.
Toate cheltuielile care nu îndeplinesc condițiile de a fi cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile.
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SERVICII ŞI PROCESUL NOSTRU DE LUCRU
CONSULTANŢĂ PENTRU OBŢINEREA DE FONDURI NERAMBURSABILE ÎN MEDIUL PRIVAT

Analiza de Eligibilitate
Stabilirea fără dubii a eligibilităţii unui beneficiar şi
a proiectului său constituie temelia pentru scrierea
unui proiect impecabil din punct de vedere al
evaluatorului.

Progresul Proiectului
Suntem parteneri de implementare alături de
clienţii noştri şi contribuim cu soluţii punctuale
pentru orice situaţie neprevăzută.

Îndeplinirea Indicatorilor
Lucrăm cu proiecte realiste şi cumpătate astfel
încât indicatorii acestora să nu reprezinte o
povada pentru beneficiar, ci doar o consecinţă
firească a proiectului

1

SCRIEREA ŞI DEPUNEREA
PROIECTULUI

2

IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI

3

MONITORIZAREA EXTINSĂ
A PROIECTULUI

Contractarea
După depunerea unui proiect, însoţim potenţialul
beneficiar până la încheierea contractului de
finanţare.

Procedurile de Achizitii
Derulăm proceduri de achiziţii doar în spiritul şi
litera legilor aplicabile, luând şi măsuri
suplimentare pentru conformitate.

Durabilitatea investiţiei
Urmărim cu interes investiţiile realizate în trecut şi
venim mereu cu noi propuneri de dezvoltare
clienţilor doritori.
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OLIVIA CĂTĂNICI
Director Executiv
+4 (0) 726 219 695
olivia@laraconsulting.ro

DIANA MIRCEA
Manager Proiect

Diana Mircea

+4 (0) 747 173 271
diana@laraconsulting.ro
STR. COLONEL COSTESCU
GHEORGHE 3, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
W

www.laraconsulting.ro
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ANEXĂ la decizia privind cazul SA.100199 (2021/N)
Orientări privind ajutoarele de stat regionale
(JO C 153, 29.4.2021, p.1.)
ROMÂNIA – Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 1.1.2022 până la
31.12.2027
Codul
zonei

Denumirea zonei

Intensitățile maxime ale ajutorului
aplicabile ajutoarelor regionale
acordate întreprinderilor mari 9

Zone „a”
Codul
NUTS

Denumirea regiunii NUTS

Intensitatea maximă a ajutorului
(întreprinderi mari)
1.1.2022 – 31.12.2027

RO11

Nord-Vest

RO111

Bihor

40 %

RO112

Bistrița-Năsăud

50 %

RO113

Cluj

40 %

RO114

Maramureș

50 %

RO115

Satu Mare

50 %

RO116

Sălaj

50 %

RO12

Centru

RO121

Alba

50 %

RO122

Brașov

40 %

RO123

Covasna

40 %

RO124

Harghita

40 %

RO125

Mureș

40 %

RO126

Sibiu

40 %

RO12

Nord-Est

RO211

Bacău

60 %

RO212

Botoșani

60 %

RO213

Iași

50 %

RO214

Neamț

60 %

RO215

Suceava

60 %

RO216

Vaslui

60 %
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În cazul proiectelor de investiții ale căror costuri eligibile nu depășesc 50 de milioane EUR, această valoare
maximă este majorată cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii și cu 20 de puncte procentuale
pentru întreprinderile mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind
definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36). În cazul
proiectelor mari de investiții, intensitățile maxime ale ajutorului pentru întreprinderile mari se aplică, de
asemenea, întreprinderilor mijlocii și mici. În cazul proiectelor mari de investiții, această intensitate maximă
a ajutorului face obiectul unei ajustări în conformitate cu punctul 19 subpunctul (3) din OAR.

RO22

Sud-Est

RO221

Brăila

60 %

RO222

Buzău

60 %

RO223

Constanța

50 %

RO224

Galați

60 %

RO225

Vrancea

60 %

RO226

Tulcea

60 %

RO31

Sud-Muntenia

RO311

Argeș

50 %

RO312

Călărași

60 %

RO313

Dâmbovița

50 %

RO314

Giurgiu

50 %

RO315

Ialomița

60 %

RO316

Prahova

60 %

RO317

Teleorman

60 %

RO41

Sud-Vest Oltenia

RO411

Dolj

60 %

RO412

Gorj

60 %

RO413

Mehedinți

60 %

RO414

Olt

60 %

RO415

Vâlcea

60 %

RO42

Vest

RO421

Arad

30 %

RO422

Caraș-Severin

40 %

RO423

Hunedoara

40 %

RO424

Timiş

30 %

Zonele „c” care nu sunt predefinite
Codul
NUTS

Denumirea regiunii NUTS

Intensitatea maximă a
ajutorului
(întreprinderi mari)
1.1.2022 – 31.12.2027

RO322

Ilfov (parțial)
Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone „c”
care nu sunt predefinite: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu,
Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și
Berceni.

35 %

Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone
„c” care nu sunt predefinite: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci,
Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești,
Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon.

45 %
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