LISTA SCHEMELOR APROBATE DE COMISIA EUROPEANĂ - 2009
Ajutor
nr. CE

Baza legală

Iniţiator/
furnizor

Titlul schemei

Obiectiv/ Cadru
comunitar
relevant

Durata

Nr.
max.
benef.

Valoare ajutor de
stat
(bugetul estimat)

1
N
286/2009

2
Normă privind
instituirea unei
scheme de
ajutor de stat
destinată
facilitării
accesului la
finanţare în
actuala perioadă
de criză
economică şi
financiară,
constând în
garanţii
acordate IMMurilor şi
întreprinderilor
mari, aprobată
prin Hotărârea
nr. 104/
18.06.2009 a
Comitetului
Interministerial
pentru Finanţări,
Garanţii şi
Asigurări

3
Eximbank

4
Schema de ajutor de stat
destinată facilitării
accesului la finanţare în
actuala perioadă de
criză economică şi
financiară, constând în
garanţii de stat acordate
IMM-urilor şi
întreprinderilor mari

5
Comunicarea CE
referitoare la
Cadrul comunitar
temporar pentru
măsurile de
ajutor de stat de
sprijinire a
accesului la
finanţare în
contextul actualei
crize financiare şi
economice

6
2009-2010

7
180

8
Total: 20,34
milioane lei,
din care:
2009: 11,30 mil. lei;
2010: 9,04 mil. lei

Liniile directoare
privind
ajutorul de stat
regional 20072013

2009-2013

N
467/2009

M.Of. nr.
458/02.07.2009
Ordinul
MECMA nr.
2243/22.12.2009

Fonduri de la
bugetul de stat

Modalitatea
de acordare/
intensitatea
maximă
9
Garanţii ce
pot acoperi
max. 90% din
valoarea unui
credit nou pt.
investiţii
şi/sau capital
de lucru

http://www.eximbank.r
o/Documents/Eximbank
-norma-ajutor-stat-iulie2009.pdf

MECMA

Schema de ajutor de stat
pentru sprijinirea
investiţiilor în
extinderea şi
modernizarea reţelelor
de distribuţie a energiei
electrice şi a gazelor
natural
http://www.renascc.eu/d
ocumente/scheme_docs/

30

28.400.000 euro

Granturi
acordate cf
reglementării
comunitare

Sectoare
economice
vizate

Regiuni
vizate

Decizia CE

10
Toate
sectoarele de
activitate, cu
excepţia
producţiei de
armament,
jocurilor de
noroc,
producţiei de
alcool şi
tutun,
tranzacţiilor
imobiliare şi
achiziţiei de
mijloace de
transport
persoane cu o
capacitate de
până la 8
persoane

11
Toate
regiunile
din Ro

12
4501/05.06.
2009

Persoane
juridice care
detin în
proprietate
retelele de
distributie a
energiei
electrice si
gazelor
naturale

Toate
regiunile
din Ro

N
578/2009

Ordin MADR
nr. 12/2010

MADR

103__ORDIN%20nr%2
02243%20din%202009.
pdf
Procesarea produselor
agricole şi forestiere în
vederea obţinerii de
produse neagricole
http://www.renascc.eu/d
ocumente/scheme_docs/
102__Produse%20neagr
icole.pdf

Liniilor
directoare
privind ajutoarele
de stat regionale
pentru perioada
2007-2013

2009-2013

550

200 milioane euro

Granturi
acordate cf
reglementării
comunitare

Toate
sectoarele de
activitate

Toate
regiunile
din Ro

