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ANEXA II

Informații privind ajutoarele de stat exceptate în condițiile prevăzute în prezentul
regulament
PARTEA I
Informații care se transmit prin intermediul aplicației informatice stabilite a Comisiei, astfel
cum se prevede la articolul 11
Numărul de
referință al
ajutorului
Statul membru

(se completează de către Comisie)

ROMÂNIA
Numărul de
referință al statului
membru
Regiunea
Autoritatea care
acordă ajutorul

RO
Denumirea regiunii
(regiunilor) (NUTS1)
Denumirea

Statutul ajutorului regional2

Adresa poștală

MINISTERUL CERCETĂRII,
INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
STR. MENDELEEV NR. 21-25,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, COD
POȘTAL 010362

Adresa web

www. research.gov.ro

Titlul măsurii de
ajutor

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ”ACORDARE GRANTURI PENTRU
POSESORII DE CERTOFICATE DE EXCELENȚĂ MARIE
SKLODOWSKA CURIE”
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile
Temeiul juridic
naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și
național (trimitere
la publicația oficială completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări ți
națională relevantă)
1
2

NUTS - Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică. De regulă, regiunea este specificată la nivelul 2.
Articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (statutul „A”), articolul 107 alineatul (3) litera (c) din
TFUE (statutul „C”), zonele neasistate, și anume zonele care nu sunt eligibile pentru ajutor regional
(statutul „N”).

completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările
ulterioare
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 din 3 septembrie 2020
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență, publicată în Monitorul Oficial nr. 819 din 7 septembrie 2020
- Legea nr. 230/2021 din 30 septembrie 2021, cu modificările și
completările ulterioare, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului
național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial nr. 939 din 1
octombrie 2021
Link către textul
integral al măsurii
de ajutor
Tipul măsurii

www.research.gov.ro
X

Prelungire
Modificare
X

Data acordării

5

X

3

4
5
6

Schemă
Ajutor ad-hoc

Sectorul
(sectoarele)
economic(e) vizat(e)

Tipul de beneficiar

Denumirea beneficiarului și grupul3
căruia îi aparține
Numărul de referință atribuit
ajutorului de către Comisie

Modificarea unei
scheme de ajutoare
existente sau a unui
ajutor ad-hoc
existent
Durata4

Schemă
Ajutor ad-hoc

X

Toate sectoarele
economice eligibile
pentru a primi ajutoare
Ajutoare limitate la
anumite sectoare: a se
preciza la nivel de
grupă NACE6
IMM

de la 18/04/2022 până la 31/12/2023
-

72.19

DA

În sensul normelor în materie de concurență prevăzute în tratat și în sensul prezentului regulament,
„întreprindere” înseamnă orice entitate care desfășoară o activitate economică, oricare ar fi statutul său
juridic și modul său de finanțare. Curtea de Justiție a hotărât că entitățile care sunt controlate (juridic sau
de facto) de aceeași entitate ar trebui să fie considerate o singură întreprindere.
Perioada în care autoritatea care acordă ajutorul se poate angaja să acorde ajutorul.
Stabilită în conformitate cu articolul (2) punctul 27 din regulament.
NACE Rev. 2 – Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană. De regulă,
sectorul se specifică la nivel de grupă.

Bugetul

Instrumentul de
ajutor

În cazul
cofinanțării din
unul sau mai
multe fonduri
ale UE

7

8
9
10

X Întreprinderi mari
Valoarea totală anuală a
bugetului planificat în
cadrul schemei7
Valoarea totală a ajutorului
ad-hoc acordat
întreprinderii8
Pentru garanții9

X

DA
Moneda națională (valoare întreagă)
39.583.200 LEI

Moneda națională … (valoare
întreagă)
Moneda națională … (valoare
întreagă)
Grant/Subvenționare a ratei dobânzii
Împrumut/avansuri rambursabile
Garanție (dacă este cazul, cu trimitere la decizia Comisiei10)
Avantaj fiscal sau scutire fiscală
Furnizare de finanțare de risc
Altele (a se preciza)
A se preciza în care dintre categoriile generale de mai jos s-ar
potrivi cel mai bine din perspectiva efectelor/funcției sale:
Grant
Împrumut
Garanție
Avantaj fiscal
Furnizare de finanțare de risc

Denumirea fondului
(fondurilor) UE:
-

Cuantumul
finanțării
(pentru fiecare
fond al UE în
parte)
-

Moneda
națională …
(valoare
întreagă)
-

În cazul unei scheme de ajutoare: a se indica valoarea anuală totală a bugetului planificat în cadrul
schemei sau pierderea fiscală estimată pe an pentru toate instrumentele de ajutor incluse în schemă.
În cazul acordării unui ajutor ad-hoc: a se indica valoarea totală a ajutorului sau a pierderii fiscale.
Pentru garanții, a se indica valoarea (maximă) a împrumuturilor garantate.
Dacă este cazul, se face trimitere la decizia Comisiei de aprobare a metodei de calcul al echivalentului
subvenție brută, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (c) din regulament.

PARTEA A II-A
Informațiile care trebuie transmise prin intermediul sistemului electronic de notificare
al Comisiei, astfel cum se prevede la articolul 11
Indicați în temeiul cărei dispoziții din RGECA este pusă în aplicare măsura de ajutor.
Obiectiv principal – Obiective
obiective
generale (listă)
(listă)

Intensitatea IMMmaximă a
uri ajutoarelor bonusuri
în %

în %

sau
cuantumul
anual
maxim al
ajutoarelor
în moneda
națională
(fără
zecimale)
Ajutoare regionale –
ajutoare
pentru
11
investiții
(articolul 14)

Schemă

…%

…%

Ajutoare ad-hoc

…%

…%

Ajutoare regionale –
ajutoare
de
exploatare
(articolul 15)

În zonele slab populate [articolul 15 …%
alineatul (2)]

…%

populate …%

…%

În
regiunile
ultraperiferice …%
[articolul 15 alineatul (4)]

…%

În zonele foarte slab
[articolul 15 alineatul (3)]

Ajutoare regionale pentru dezvoltare urbană (articolul 16)

…. moneda …%
națională

Ajutoare pentru IMMAjutoare pentru investiții destinate …%
uri (articolele 17–19b) IMM-urilor (articolul 17)
Ajutoare pentru consultanță
favoarea IMM-urilor (articolul 18)

11

…%

în …%

…%

Ajutoare destinate IMM-urilor pentru …%
participarea la târguri (articolul 19)

…%

Ajutoare pentru costurile suportate de …%
IMM-urile care participă la proiectele de

…%

În cazul ajutoarelor regionale ad-hoc care completează ajutoarele acordate în cadrul unei (unor) scheme
de ajutoare, indicați atât intensitatea ajutoarelor acordate în cadrul schemei, cât și intensitatea ajutoarelor
ad-hoc.
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dezvoltare
locală
plasată
sub
responsabilitatea comunității („DLRC”)
sau la proiectele grupului operațional din
cadrul Parteneriatului european pentru
inovare privind productivitatea și
durabilitatea
agriculturii
(„PEI”)
(articolul 19a)

Ajutoare pentru
cooperarea teritorială
europeană
(articolele 20–20a)

Ajutoare pentru IMMuri – accesul IMMurilor
la
finanțare
(articolele 21-22)

Ajutoare cu un cuantum limitat …moneda
acordate IMM-urilor care beneficiază de națională
proiectele de dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității („DLRC”)
sau de proiectele grupului operațional din
cadrul Parteneriatului european pentru
inovare privind productivitatea și
durabilitatea agriculturii („PEI”) (articolul
19b)12

…%

Ajutoare pentru costurile suportate de …%
întreprinderile participante la proiecte de
cooperare teritorială europeană (articolul
20)

…%

Ajutoare cu un cuantum limitat …moneda
acordate
întreprinderilor
pentru națională
participarea la proiectele de cooperare
teritorială europeană (articolul 20a)13

…%

Ajutoare de finanțare de risc (articolul …moneda
21)
națională

…%

Ajutoare pentru întreprinderile nou- …moneda
înființate (articolul 22)
națională

…%

Ajutoare pentru IMM-uri – ajutoare în favoarea platformelor …%;
…%
alternative de tranzacționare specializate în IMM-uri în cazul în
(articolul 23)
care măsura
de ajutor ia
forma unui
ajutor
la
înființare:
…moneda
națională
Ajutoare pentru IMM-uri – ajutoare pentru acoperirea costurilor …%
de prospecție (articolul 24)

12

13

…%

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1), raportarea ajutoarelor acordate în temeiul articolului 19b nu
este obligatorie. Prin urmare, raportarea acestor ajutoare este doar opțională.
În conformitate cu articolul 11 alineatul (1), raportarea ajutoarelor acordate în temeiul articolului 20a nu
este obligatorie. Prin urmare, raportarea acestor ajutoare este doar opțională.
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Ajutoare
pentru
cercetare, dezvoltare
și
inovare
(articolele 25–30)

Ajutoare
pentru
proiecte
de
cercetareși
dezvoltare
(articolul
25)

X

Cercetare fundamentală ... %
[articolul 25 alineatul (2)
litera (a)]

... %

Cercetare industrială …%
[articolul 25 alineatul (2)
litera (b)]

…%

Dezvoltare experimentală …%
[articolul 25 alineatul (2)
litera (c)]

…%

Studii de fezabilitate …%
[articolul 25 alineatul (2)
litera (d)]

…%

Ajutoare pentru proiecte cărora li s-a …moneda
acordat o etichetă de calitate „marcă de națională
excelență” (articolul 25a)

…%

Ajutoare pentru acțiunile Marie 740.048 lei
Skłodowska-Curie și pentru acțiunile
de validare a conceptului de către
Consiliul European pentru Cercetare
(articolul 25b)

100 %

Ajutoare incluse în proiectele de …%
cercetare și dezvoltare cofinanțate
(articolul 25c)

…%

Ajutoare pentru acțiunile de teaming …%
(articolul 25d)

…%

Ajutoare pentru investiții în …%
infrastructurile
de
cercetare
(articolul 26)

…%

Ajutoare pentru clusterele de inovare …%
(articolul 27)

…%

Ajutoare pentru inovare destinate …%
IMM-urilor (articolul 28)

…%

Ajutoare pentru inovarea de proces și …%
organizațională (articolul 29)

…%

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare …%
în sectorul pescăresc și al acvaculturii
(articolul 30)

…%

…%

…%

Ajutoare pentru recrutarea de lucrători …%
defavorizați acordate sub formă de
subvenții salariale (articolul 32)

…%

Ajutoare pentru formare (articolul 31)
Ajutoare
pentru
lucrătorii
defavorizați și pentru
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lucrătorii
cu
handicap
(articolele 32–35)

Ajutoare
pentru
protecția mediului
(articolele 36–49)

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a …%
lucrătorilor cu handicap acordate sub
formă
de
subvenții
salariale
(articolul 33)

…%

Ajutoare pentru compensarea …%
costurilor suplimentare generate de
încadrarea în muncă a lucrătorilor cu
handicap (articolul 34)

…%

Ajutoare pentru compensarea …%
costurilor aferente asistenței acordate
lucrătorilor defavorizați (articolul 35)

…%

Ajutoare pentru investiții care permit …%
întreprinderilor să aplice standarde de
protecție a mediului mai stricte decât
cele ale Uniunii sau să îmbunătățească
nivelul de protecție a mediului în
absența
standardelor
Uniunii
(articolul 36)

…%

Investiții în infrastructura de încărcare …%
sau de realimentare accesibilă
publicului pentru vehiculele rutiere cu
emisii zero sau cu emisii scăzute
(articolul 36a)

…%

Ajutoare pentru investiții pentru …%
adaptarea anticipată la viitoarele
standarde ale Uniunii (articolul 37)

…%

Ajutoare pentru investiții în favoarea …%
măsurilor de eficiență energetică
(articolul 38)

…%

Ajutoare pentru investiții în favoarea …moneda
unor proiecte de eficiență energetică a națională
clădirilor sub formă de instrumente
financiare (articolul 39)

…%

Ajutoare pentru investiții în cogenerare …%
de înaltă eficiență (articolul 40)

…%

Ajutoare pentru investiții destinate …%
promovării producției de energie din
surse regenerabile (articolul 41)

…%

Ajutoare de exploatare pentru …%
promovarea producției de energie

…%
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electrică din
(articolul 42)

surse

regenerabile

Ajutoare de exploatare pentru …%
promovarea producției de energie din
surse regenerabile în instalații de
dimensiuni mici (articolul 43)

…%

Ajutoare sub formă de reduceri ale …%
taxelor de mediu în temeiul
Directivei 2003/96/CE a Consiliului
(articolul 44 din prezentul regulament)

…%

Ajutoare pentru investiții în vederea …%
reabilitării
siturilor
contaminate
(articolul 45)

…%

Ajutoare pentru investiții în favoarea …%
sistemelor de termoficare și răcire
centralizată eficiente din punct de
vedere energetic (articolul 46)

…%

Ajutoare pentru investiții destinate …%
reciclării și reutilizării deșeurilor
(articolul 47)

…%

Ajutoare pentru investiții în …%
infrastructura energetică (articolul 48)

…%

Ajutoare pentru studii de mediu …%
(articolul 49)

…%

Scheme de ajutoare Intensitatea maximă a ajutoarelor
destinate reparării
Tipul de dezastru natural
daunelor provocate
de anumite dezastre
naturale
(articolul 50)

…%
cutremur

…%

avalanșă
alunecare de teren
inundație
tornadă
uragan
erupție vulcanică
incendiu de pădure

Data producerii dezastrului natural

de la zz/ll/aaaa până la
zz/ll/aaaa

Ajutoare sociale pentru transportul rezidenților din regiunile …%
îndepărtate (articolul 51)

…%

Ajutoare pentru rețelele fixe în bandă largă (articolul 52)

…%
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…moneda
națională

Ajutoare pentru rețelele mobile 4G și 5G (articolul 52a)

…moneda
națională

…%

Ajutoare pentru proiectele de interes comun în domeniul …moneda
infrastructurii de conectivitate digitală transeuropeană națională
(articolul 52b)

…%

…%

…%

Ajutoare pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului …%
(articolul 53)

…%

Vouchere pentru conectivitate (articolul 52c)

Scheme de ajutoare pentru operele audiovizuale (articolul 54)
…%

…%

Ajutoare pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile …%
de agrement multifuncționale (articolul 55)

…%

Ajutoare pentru investiții în infrastructurile locale (articolul 56)

…%

…%

Ajutoare pentru aeroporturile regionale (articolul 56a)

…%

…%

Ajutoare destinate porturilor maritime (articolul 56b)

…%

…%

Ajutoare destinate porturilor interioare (articolul 56c)

…%

…%

Ajutoare incluse în Articolul
produsele financiare 56e
care beneficiază de
sprijin din Fondul
InvestEU
(articolele 56d–56f)

Ajutoare pentru proiectele …moneda
de interes comun din națională
domeniul infrastructurii de
conectivitate
digitală
transeuropeană finanțate
în temeiul Regulamentului
(UE) 2021/1153 sau care
au primit o etichetă de
calitate
„marcă
de
excelență” în temeiul
regulamentului menționat
[articolul 56e alineatul (2)]

…%

Ajutoare
pentru …moneda
investițiile în rețele fixe în națională
bandă largă în vederea
conectării
numai
a
anumitor
actori
socioeconomici eligibili
[articolul 56e alineatul (3)]

…%

Ajutoare
pentru …moneda
producerea de energie și națională
infrastructura energetică
[articolul 56e alineatul (4)]

…%

pentru …moneda
și națională
sociale,

…%

Ajutoare
infrastructurile
activitățile
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educaționale și culturale și
privind
patrimoniul
natural [articolul 56e
alineatul (5)]
Ajutoare pentru transport …moneda
și pentru infrastructurile națională
de transport [articolul 56e
alineatul (6)]

…%

Ajutoare pentru alte …moneda
infrastructuri [articolul 56e națională
alineatul (7)]

…%

Ajutoare pentru protecția …moneda
mediului, inclusiv pentru națională
protecția
climei
[articolul 56e alineatul (8)]

…%

Ajutoare pentru cercetare, …moneda
dezvoltare, inovare și națională
digitalizare [articolul 56e
alineatul (9)]

…%

Ajutoare sub formă de …moneda
finanțare care beneficiază națională
de sprijin din Fondul
InvestEU acordate IMMurilor sau întreprinderilor
mici cu capitalizare medie
[articolul 56e
alineatul (10)]

…%

Ajutoare incluse în produsele …moneda
financiare
intermediate
care națională
beneficiază de sprijin din Fondul
InvestEU (articolul 56f)

…%
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