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H.G. nr. 807/2014   
Stimularea inevstitiilor cu impact major in economie 

Oportunitate 
finanțare 

• Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în 
active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de 
dimensiunea beneficiarilor.  
 

Obiectivele 
programului 

• Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în 
active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de 
dimensiunea beneficiarilor. 

Buget apel • Bugetul maxim al schemei este de 4.070 mil. lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 mil. EUR, cu 
posibilitatea suplimentării, astfel: 

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2020;  
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare 
emise, pentru perioada 2015 - 2023. Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, 
respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare 
anuale. 

• Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei.  

Perioada 
valabilitate 
schema de stat 

• Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu 
respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament și creditelor 
bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.  

• Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 - 2023, în baza acordurilor pentru finanţare 
emise, în limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. 

Solicitanți 
eligibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Port solicita ajutor de stat în baza acestei scheme întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în 
activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari. 

• sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

• realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;  
• fac dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza Planului 

de afaceri; 
• nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”; 
• nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, 

închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; 
• nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au 

fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;  
• nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale 

în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii; 
• nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se 

solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul 
înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani 
după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul; 

•  
Suplimentar pentru intreprinderile cu cel putin un exercitiu financiar incheiat 

• au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat;  
• au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat; 

Suplimentar pentru întreprinderile nouînfiinţate 
• 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. 

Sectoare de 
activitate 
eligibile 

• Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate 
în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista 
sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 la prezentul 
Ghid, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Intensitate 
 

 

 
În cazul proiectelor mari de investiții, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare 
regiune de dezvoltare şi se calculează conform formulei: 
Valoarea maximă a ajutorului = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), unde: 
R = intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în regiunea în cauză 
A = costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 milioane euro 
B = partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane euro și 100 milioane euro 
C = partea din costurile eligibile de peste 100 milioane euro 

Cheltuieli 
eligibile 

• Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale: 
1. construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii; 

a) in 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 H.G. nr. 907/2016. 

♦ Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării 
construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost (1.650 lei/mp). Cheltuielile aferente 
realizării de construcţii care depăşesc valoarea standardului de cost sunt considerate 
neeligibile. 

b) 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; 
2. instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 

• Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale: 
1. Brevete 
2. Licente 
3. Know – how/ drepturi de proprietate intelectuala. 

 Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot 
depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei. 

Cheltuieli 
neeligibile 

• Costurile fara 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. 

• achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii;  
• valoarea construcțiilor cărora nu li se aplică standardul de cost; 
• valoarea construcției care depășește standardul de cost de 1.650 lei/mp arie desfăşurată; 
• costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/lună;  
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• 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. 

• 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 
Indicatorii 
proiectului 

• Menţinerea în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
data finalizării acesteia.   

• În cazul în care, pe perioada celor 5 ani se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei 
iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate. 

•  Indicatori cantitativi 
•  Indicatorul calitativ - Contribuția întreprinderii la creșterea economică și dezvoltarea regională. 

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 

                

                
Cuantumul contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea se 
calculează conform legislaţiei aplicabile la momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare. 
ATENŢIE! 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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Analiza detaliata 
eligibilitate 

• Pentru o analiză detaliată a eligibilității companiei și investiției dumneavoastră, OMEGA Consulting 
vă invită să completați formularul de eligibilitate! 

Disclaimer Această prezentare a fost realizată pe baza Ghidului Solicitantului prin H.G. 807/2014 Revizia 3  publicat 
de către Ministerul finantelor publice. Conține doar informații generale și nu ar trebui utilizată ca bază 
pentru luarea unor decizii sau acțiuni care ar putea afecta finanțele sau afacerea companiei dvs. în orice 
fel. Omega Consulting (linie de servicii a Omega Trust) nu își asumă nicio responsabilitate legală sau de 
altă natură pentru corectitudinea informațiilor, eventuale erori sau prejudicii care ar putea apărea ca 
urmare a analizei acestui document. Prezentarea a fost realizată în conformitate cu informațiile publice 
disponibile la momentul redactării sale. Această prezentare nu reflectă în niciun fel poziția Uniunii 
Europene, Guvernului României sau oricărei alte instituții publice. Singurul scop al acestui document este 
acela de a informa clienții și partenerii Omega Trust sau Omega Consulting. 

Omega Consulting  
IYour partners for securing non-reimbursable funding I A business service line of Omega TrustI  

Bucharest, 3 Stefan Cel Mare, et. 5 I (+40) 213 106 468 
 I office@omega-consulting.ro I www.omega-consulting.ro 

 

 
 
 

 

mailto:office@omega-consulting.ro
http://www.omega-consulting.ro/
mailto:office@omega-consulting.ro
http://www.omega-consulting.ro/

