
 

FISA DE PROIECT 

Ajutor de stat HG 807/2014 
 

PROGRAM DE FINANTARE: 

Nume program 
HG 807/2014 - schema de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea 

investitiilor cu impact major in economie 

Autoritate de 
Management 

Ministerul Finantelor Publice 

Obiectiul schemei 
de ajutor de stat 

Dezvoltarea regionala, prin realizarea de investitii initiale in active fixe de 
inalta tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugata mare, 
indiferent de dimensiunea beneficiarilor 

Alocare  
Buget total: 925 mil. euro (4,07 mld. lei), pana in 2020 
Buget anual mediu: 145 mil. euro (638 mil. lei) 

Termen depunere TBD 

PROIECT: 

Valoare proiect 

► Minimum 4,5 mil. lei (aproximativ 1 mil. euro) - valoare totala a unui 
proiect de investitii  

 
Valoarea totala a investitiei = valoarea planului de investitii aferent 
investitiei initiale1 = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor 
neeligibile – valoare T.V.A.  

Finantare 

nerambursabila 
maxima (valoare si 
%) si nivel maxim al 
ajutorului de stat 

 

 
Regiunea 

 
Perioada 

Intensitate 
maxima 

Nivel maxim  

al ajutorului de 
stat/ 

intreprindere 

Nord-Est  

2014-2020 

50% 

 
37,5 mil euro 

Sud-Est  

Sud Muntenia  

Sud-Vest Oltenia  

Nord-Vest  

Centru  

Vest  
35% 26,25 mil euro 

Ilfov  

Bucuresti  2018-2020 10% 7,5 mil euro 

 
Cazuri particulare de proiecte pentru care ajutorul financiar se 
calculeaza diferit: 

► Proiect mare de investitii = investitie initiala cu costuri eligibile care 
depasesc 50 mil. euro. 
Val. Max. ajutor de stat = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), unde: 
R = intensitatea maxima a ajutorului aplicabila in regiunea in cauza 
A = costurile initiale eligibile in valoare de 50 milioane euro 
B = partea din costurile eligibile cuprinsa intre 50 milioane euro si 100 

milioane euro 
C = partea din costurile eligibile de peste 100 milioane euro 
! Ajutorul de stat nu poate depasi valoarea maxima prevazuta pe regiune. 

 
► Proiect unic de investitii = orice investitie initiala demarata de acelasi 

beneficiar, la nivel de grup, intr-un interval de 3 ani de la data demararii 
lucrarilor la o alta investitie care beneficiaza de ajutor in aceeasi regiune 

NUTS 3, respectiv judet. 

                                           
1 Investitia initiala: investitia in active corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, legate de demararea unei 
unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost 
fabricate anterior in unitate sau o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente.  
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Valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului unic = valoarea  

cheltuielilor eligibile aprobate sau efectiv decontate cu ajutor de stat 
aferente proiectelor anterioare + valoarea cheltuielilor eligibile aferente 
proiectului pentru care se solicita finantare 
Valoarea ajutorului de stat aferent proiectului pentru care se solicita 
finantare = valoarea maxima a ajutorului de stat aferent proiectului unic - 
valoarea ajutorului de stat aprobat sau efectiv platit. 

! Ajutorul de stat solicitat nu poate depasi valoarea totala a contributiilor2 
la dezvoltarea regionala aferente investitiei pentru care se solicita 
finantarea. 

Durata 
implementare 

► Se pot emite acorduri pentru finantare in baza schemei pana la data de 31 

decembrie 2020 
► Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2015 - 2023 

Aplicanti eligibili 

Intreprinderi nou-infiintate3 sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri cat si 

intreprinderi mari, cu personalitate juridica, infiintate conform Legii 
societatilor nr. 31/1990. 

 
Sunt eligibile investitiile care se realizeaza in toate sectoarele de activitate, cu 
exceptia celor mentionate in art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modificarile si 
completarile ulterioare (ex. sectorul pescuitului si acvaculturii, sectorul 
productiei primare, sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole4, 

sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale, sectorul 
fibrelor sintetice, sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe, sectorul 
energiei etc.), precum si in Anexa 1 (a se vedea lista la finalul doc.) 
 
Poate fi eligibila o intreprindere care isi desfasoara activitatea intr-un sector 
neeligibil, dar solicita finantare pentru realizarea unei investitii initiale intr-un 

sector eligibil. 

Conditii generale de 
eligibilitate pentru 
aplicanti 

Intreprinderile trebuie sa indeplineasca cumulativ: 
a) sunt inregistrati potrivit Legii nr. 31/1990; 
b) realizeaza o investitie initiala in Romania, in unul din domeniile de activitate 

eligibile; 

c) fac dovada viabilitatii proiectului de investitii si a eficientei economice a 
intreprinderii pe baza Planului de afaceri; 

d) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”; 
e) nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, 

reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau 

suspendare temporara a activitatii; 
f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul 

in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform 
prevederilor legale in vigoare; 

g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile 
de natura costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii; 

h) nu au efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc 

investitia initiala pentru care se solicita ajutorul, in ultimii 2 ani anteriori 
inregistrarii cererii de acord pentru finantare si, la momentul inregistrarii 
cererii ofera un angajament ca nu vor face acest lucru pentru o perioada de 
pana la 2 ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita 

ajutorul. 

                                           
2 Contribuţia la dezvoltarea regională reprezintă valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi 

impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de 
aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data 
finalizării acesteia. 
3 Intreprindere nou-infiintata: intreprinderea infiintata in anul inregistrarii cererii de acord pentru finantare sau 
intreprinderea care a desfasurat/nu a desfasurat activitate economica, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi inainte 
de data inregistrarii cererii 
4 in urmatoarele cazuri: (i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de 

produse achizitionate de la producatori primari sau comercializate de catre intreprinderile in cauza; (ii) atunci cand 
acordarea ajutoarelor este conditionata de transferarea lor partiala sau integrala catre producatori primari; 
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Conditii 

suplimentare de 
eligibilitate pentru 
aplicanti > 1 an 
activitate 

► au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero in ultimul exercitiu 

financiar incheiat; 
► au capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat. 

Conditii 
suplimentare de 
eligibilitate pentru 
intreprinderile nou 
infiintate 

► au capital social subscris varsat in valoare de minimum 100.000 lei 
► nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani anterior 

datei inregistrarii cererii de acord pentru finantare o alta intreprindere, care 
desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare;  

Cheltuieli eligibile 

Cheltuieli eligibile = costurile fara T.V.A., aferente realizarii, respectiv 
achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale precum si cheltuielile 
legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale.  
 

Active corporale - activele asociate investitiei initiale reprezentate de: 
a) constructii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de 

constructii; cu respectare standard de cost: 1.650lei/mp. 
In cazul inchirierii – este eligibila chiria doar pe perioada proiectului (22 
lei/mp/luna), cu contract pe min. 5 ani dupa finalizare proiect. 
 
b) instalatii tehnice, masini si echipamente noi cu valoarea minima de intrare 

a mijloacelor fixe stabilita conform prevederilor legale in vigoare5. 
 
Active necorporale - activele amortizabile asociate investitiei initiale care nu 
au o concretizare fizica sau financiara precum brevete, licente, know-how sau 
alte drepturi de proprietate intelectuala. 
Costurile aferente activelor necorporale nu pot depasi 50% din totalul costurilor 

totale eligibile aferente investitiei. 
 
Activele trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de 
eligibilitate: 
a) trebuie sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de 

ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investitiei pentru care s-a 
solicitat finantarea;  

b) trebuie sa fie achizitionate in conditii de piata 
c) trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii beneficiare de ajutor de stat 

si trebuie sa ramana asociate investitiei pentru care s-a acordat finantarea 
pe o perioada de minimum cinci ani de la finalizarea investitiei. 

 
Suplimentar, pentru activele necorporale:  
d) sa fie achizitionate de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul.  

 
Cheltuieli neeligibile:  
► achizitia, modernizarea si reabilitarea de constructii; 
► nu sunt eligibile instalatiile tehnice, masinile si echipamentele care nu se 

incadreaza in clasificarea prezentata in HG nr. 2.139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare 

a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, si nu au valoarea minima de 

intrare a mijloacelor fixe stabilita conform prevederilor legale in vigoare 

Conditiile de 
eligibilitate ale 
investitiei 

Investitiile realizate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de 
eligibilitate: 

a) sa fie considerate investitii initiale, respectiv investitii initiale in favoarea 
unei noi activitati economice in cazul intreprinderilor mari care realizeaza 
investitii in Regiunea Bucuresti – Ilfov;  

b) sa aiba o valoare totala, fara T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei; 

                                           
5 2.500 ron, durata de amortizare minim 1 an 
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c) sa-si demonstreze  eficienta economica si viabilitatea pe perioada 

implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform 
planului de afaceri;  

d) sa demonstreze indeplinirea efectului stimulativ al ajutorului de stat; 
e) sa indeplineasca indicatorii cantitativi si calitativi; 
f) sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si 

impozite la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, pentru 

perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia; 
g) sa genereze un efect multiplicator cuantificabil in economie prin antrenarea 

si a altor investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si 
servicii. 

Definitii  

► Investitie initiala = investitia in active corporale si necorporale aflate in 
acelasi perimetru, legate de demararea unei unitati noi, extinderea 
capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin 
produse care nu au fost fabricate anterior in unitate sau o schimbare 
fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente. 

► Infiintarea unei unitati noi = crearea unui nou amplasament pentru 

desfasurarea activitatii pentru care se solicita finantarea, independent din 
punct de vedere tehnologic de alte unitati existente.  

► Extinderea capacitatii unei unitati existente = marirea capacitatii de 
productie in amplasamentul existent datorata existentei unei cereri 
neonorate.  

► Diversificarea productiei unei unitati existente = obtinerea de produse 
sau servicii care nu erau realizate anterior in unitatea respectiva. Costurile 

eligibile trebuie sa depaseasca cu cel putin 200% valoarea contabila a 
activelor reutilizate, astfel cum au fost inregistrate in exercitiul financiar ce 
precede inceperea lucrarilor.  

► Diversificarea activitatii unei unitati = obtinerea de produse sau servicii 
ca rezultat al unei noi activitati care nu este identica sau similara cu 
activitatea desfasurata anterior in unitatea respectiva (un nou cod CAEN de 
patru cifre). 

► Schimbarea fundamentala in procesul general de productie = 

achizitionarea de active a caror valoare contabila depaseste amortizarea, 
calculata in cursul celor 3 exercitii financiare precedente, a activelor similare 
legate de activitatea pentru care se solicita finantare. Simpla inlocuire a 
activelor existente nu este considerata schimbare fundamentala in procesul 
general de productie.  

► Investitia initiala in favoarea unei noi activitati economice =  
investitia in active corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, 
legate de demararea unei unitati noi sau diversificarea activitatii unei 
unitati, cu conditia ca noua activitate sa nu fie identica sau similara cu 
activitatea desfasurata anterior in unitatea respectiva. 

 
 

Calcularea si explicitarea indicatorilor cantitativi  

Pentru demonstrarea viabilitatii proiectului de investitii si eficientei economice a intreprinderii, se va 

realiza calculul si fundamentarea urmatorilor indicatori: 

Rata de solvabilitate generala  
Rsg = Active totale / Datorii totale 

Rsg > 1,66        

Rentabilitatea cifrei de afaceri  
Rca = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri) 

Rca ≥ 2,5%  

Trendul rezultatului net 
Trn = 100x(Rezultatul net aferent perioadei curente – Rezultatul net aferent 
perioadei similare a anului precedent) / Rezultatul net aferent perioadei similare 
a anului precedent in valoare absoluta  

Trn ≥ 0% 

Rata lichiditatii curente  
RLC = ( Active curente / Datorii curente ) 

(Rlc ) ≥ 1,00 
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Indicatorul gradului de indatorare* 

Igi   = (Capital imprumutat / Capital angajat) x100 
( Rig )60% 

Rata rentabilitatii economice  
Re = (Profit brut/ Active totale )x100                 

Superioara ratei 
inflatiei 

Rata rentabilitatii financiare  
 Rf = (Profitul net / Capitaluri proprii ale intreprinderii)x100 

Superioara ratei 
medii a dobanzii de 

piata 

 
 

Demonstrarea si fundamentarea indicatorilor calitativi 

a) Asigurarea resurselor financiare necesare derularii  
b) Pozitia pe piata si experienta in domeniul pentru care solicita finantare  
c) Impactul acordarii ajutorului de stat asupra mediului concurential  

d) Contributia intreprinderii la cresterea economica si dezvoltarea regionala 
e) Implicarea intreprinderii in diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunitatii din 

regiunea unde se realizeaza investitia  

f) Efectul multiplicator al realizarii investitiei cuantificabil in economie prin antrenarea si a altor 
investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii din regiune 

g) Situatia juridica a locatiei realizarii investitiei, respectiv demonstrarea unui drept real asupra 
terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia 
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Anexa 1 - Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
CAEN 

Denumire cod CAEN 

SECTIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT   

1 01 Agricultura, vanatoare si servicii anexe 

2 02 Silvicultura si exploatare forestiera 

3 03 Pescuitul si acvacultura                                            

SECTIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVA                                            

4 05 Extractia carbunelui superior si inferior                         

5 06 Extractia petrolului brut si a gazelor naturale                         

6 071 Extractia minereurilor feroase 

7 0892 Extractia si aglomerarea turbei 

8 091 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale 

9 099 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor 

SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE                                         

10 102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 

11 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 

12 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 

13 1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 

14 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 

15 1105 Fabricarea berii 

16 1106 Fabricarea maltului 

17 12 Fabricarea produselor din tutun                                   

18 131 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 

19 19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului 

20 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de baza 

21 2051 Fabricarea explozivelor 

22 206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 

23 24 Industria metalurgica                                             

24 254 Fabricarea armamentului si munitiei 

25 2591 Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel 

26 301 Constructia de nave si barci 

27 304 Fabricarea vehiculelor militare de lupta 

28 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 

SECTIUNEA D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA 
SI AER CONDITIONAT 

29 35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat 

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII                                 

30 41 Constructii de cladiri 

31 42 Lucrari de geniu civil 
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32 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL;  REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 

MOTOCICLETELOR                                   

33 45 
Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a 
motocicletelor 

34 46 Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete 

35 47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor 

SECTIUNEA H - TRANSPORT SI DEPOZITARE                                         

36 49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte                                            

37 50 Transporturi pe apa                                               

38 51 Transporturi aeriene 

39 522 Activitati anexe pentru transporturi 

SECTIUNEA J - INFORMATII SI COMUNICATII 

40 60 Activitati de difuzare si transmitere de programe 

41 61 Telecomunicatii  

SECTIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI                                         

42 64 Intermediri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii 

43 65 
Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din 
sistemul public de asigurari sociale) 

44 66 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii 

SECTIUNEA L - TRANZACTII IMOBILIARE                                       

45 68 Tranzactii imobiliare 

SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT                                       

46 77  Activitati de inchiriere si leasing 

47 78 Activitati de servicii privind forta de munca 

SECTIUNEA O - ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC                                       

48 84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public 

SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE                                     

49 92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 

50 93 Activitati sportive, recreative si distractive 

SECTIUNEA S - ALTE ACTIVITATI DE SERVICII                                

51 94 Activitati asociative diverse 

SECTIUNEA T - ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL 

CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI SI SERVICII 
DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU                                  

52 97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic 

53 98 
Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate 

consumului propriu 

SECTIUNEA U - ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE                                     

54 99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale 

 


