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Anexa I – Acoperirea ajutoarelor regionale pentru fiecare stat membru în 

perioada 2022-2027  

Belgia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 

locuitor1 

Procentaj al 
populației 
naționale2 

Zone „a” BE34 Prov. Luxembourg 
(BE) 

73,00 2,50 % 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 23,33 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 25,83 % 

 

Bulgaria Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” BG31 Северозападен / 
Severozapaden 

31,67 10,66 % 

 BG32 Северен централен 
/ Severen tsentralen 

34,33 11,24 % 

 BG33 Североизточен / 
Severoiztochen 

40,33 13,26 % 

 BG34 Югоизточен / 
Yugoiztochen 

43,00 14,74 % 

 BG42 Южен централен / 
Yuzhen tsentralen 

35,00 20,13 % 

Zone „c” predefinite (foste zone „a”) BG41 Югозападен / 
Yugozapaden 

81,33 29,97 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 100,00 % 

    

 

Cehia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” CZ04 Severozápad 63,67 10,50 % 

 CZ05 Severovýchod 75,00 14,22 % 

 CZ07 Střední Morava 73,33 11,43 % 

                                              
1 Stabilit în funcție de SPC, medie pe trei ani pentru 2016-2018 (UE-27 = 100) (date actualizate la 

23.3.2020). 
2 Pe baza datelor Eurostat privind populația pentru anul 2018. 
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 CZ08 Moravskoslezsko 74,33 11,33 % 

Zone „c” predefinite (foste zone „a”) CZ02 Střední Čechy 82,67 12,81 % 

 CZ03 Jihozápad 78,00 11,52 % 

 CZ06 Jihovýchod 82,67 15,94 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 87,76 % 

 

Danemarca Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 7,50 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 7,50 % 

 

Germania Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 18,10 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 18,10 % 

 

Estonia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „c” predefinite (foste zone „a”) EE00 Eesti 79,33 100,00 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 100,00 % 

 

Irlanda Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 

locuitor 

Procentaj al 
populației 

naționale 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 35,90 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 35,90 % 
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Grecia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio 

Aigaio 

49,00 2,01 % 

 EL42 Νότιο Αιγαίο / 
Notio Aigaio 

73,67 3,19 % 

EL43 Κρήτη / Kriti 58,33 5,91 % 

EL51 Aνατολική 
Μακεδονία, Θράκη / 
Anatoliki Makedonia, 
Thraki 

47,67 5,59 % 

EL52 Κεντρική Μακεδονία / 

Kentriki Makedonia 
53,67 17,47 % 

 EL53 Δυτική Μακεδονία / 

Dytiki Makedonia 

59,67 2,50 % 

 EL54 Ήπειρος / Ipeiros  48,67 3,11 % 

 EL61 Θεσσαλία / 
Thessalia 

52,67 6,71 % 

 EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia 
Nisia 

63,33 1,90 % 

 EL63 Δυτική Ελλάδα / 
Dytiki Elláda  

[EL643 Ευρυτανία / zona 
slab populată Evrytania] 

50,33 6,12 % 

 EL64 Στερεά Ελλάδα / 
Sterea Elláda 

62,33 5,18 % 

 EL65 Πελοπόννησος / 
Peloponnisos  

56,67 5,36 % 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 17,28 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

  82,34 % 

 

Spania Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” ES42 Castilla-La Mancha 

[ES423 zona slab 
populată Cuenca] 

72,33 4,35 % 

 ES43 Extremadura 66,67 2,28 % 
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 ES61 Andalucía 68,33 17,99 % 

 ES63 Ciudad de Ceuta 72,67 0,18 % 

 ES64 Ciudad de Melilla 67,00 0,18 % 

 ES70 Canarias 75,00 4,68 % 

Zone „c” predefinite (foste zone 
„a”) 

ES62 Región de Murcia 76,67 3,17 % 

Zone „c” predefinite (zone slab 
populate) 

ES242 Teruel — 0,29 % 

ES417 Soria — 0,19 % 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 32,99 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 66,29 % 

 

Franța Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” FRY1 Guadeloupe 73,00 0,63 % 

FRY2 Martinique 77,00 0,55 % 

FRY3 Guyane 50,33 0,42 % 

FRY4 La Réunion 70,00 1,28 % 

FRY5 Mayotte 32,67: 0,40 %: 

Saint-Martin* : : 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 28,68 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 31,95 % 

* Saint-Martin este o regiune ultraperiferică, dar nu este inclusă în nomenclatorul NUTS 2021. Pen t ru  a calcu la 
intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă, Franța poate să utilizeze date furnizate de propriul birou naț ional de 

statistică sau de alte surse recunoscute. 

 

Croația Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” HR02 Panonska Hrvatska 41,58 27,02 % 

 HR03 Jadranska Hrvatska 

[HR032 zona slab 
populată Ličko-senjska 

županija] 

60,33 33,48 % 

 HR06 Sjeverna Hrvatska 48,43 20,04 % 
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Zone „c” predefinite (foste zone „a”) HR05 Grad Zagreb 109,24 19,46 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 100,00 % 

 

Italia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” ITF2 Molise 69,33 0,51 % 

 ITF3 Campania 62,67 9,62 % 

 
ITF4 Puglia 63,33 6,68 % 

 
ITF5 Basilicata 74,67 0,94 % 

 
ITF6 Calabria 57,33 3,23 % 

 
ITG1 Sicilia 59,67 8,30 % 

 ITG2 Sardegna 70,33 2,72 % 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 9,99 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 41,99 % 

 

Cipru Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 

locuitor 

Procentaj al 
populației 

naționale 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 49,46 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 49,46 % 

 

Letonia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” LV00 Latvija 

[LV008 zona slab populată 
Vidzeme] 

67,00 100,00 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 100,00 % 
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Lituania Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” LT02 Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regionas  

65,00 71,16 % 

Zone „c” predefinite (foste zone „a”) LT01 Sostinės regionas 113,67 28,84 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 100,00 % 

 

Luxemburg Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 7,50 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 7,50 % 

 

Ungaria Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 

locuitor 

Procentaj al 
populației 

naționale 

Zone „a” HU12 Pest 55,00 13,00 % 

 HU21 Közép-Dunántúl 65,33 10,81 % 

 
HU22 Nyugat-Dunántúl 72,67 10,10 % 

 
HU23 Dél-Dunántúl 47,33 9,03 % 

 

HU31 Észak-
Magyarország 

47,67 11,57 % 

 
HU32 Észak-Alföld 44,33 14,89 % 

 
HU33 Dél-Alföld 50,00 12,69 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 82,09 % 

 

Malta Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 70,00 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 70,00 % 
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Țările de Jos  Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 8,98 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 8,98 % 

 

Austria Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 22,42 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 22,42 % 

 

Polonia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” PL21 Małopolskie 63,67 8,84 % 

 
PL22 Śląskie 72,33 11,82 % 

 

PL42 
Zachodniopomorskie 

58,33 4,43 % 

 
PL43 Lubuskie 58,00 2,64 % 

 
PL52 Opolskie 55,33 2,57 % 

 

PL61 Kujawsko-
Pomorskie 

56,33 5,41 % 

 

PL62 Warmińsko-
Mazurskie 

49,00 3,73 % 

 
PL63 Pomorskie 67,67 6,06 % 

 
PL71 Łódzkie 65,00 6,43 % 

 
PL72 Świętokrzyskie 50,00 3,24 % 

 
PL81 Lubelski 47,67 5,52 % 

 
PL82 Podkarpackie 49,33 5,54 % 

 
PL84 Podlaskie 49,67 3,08 % 

 
PL92 Mazowiecki regionalny 59,33 6,12 % 

Zone „c” predefinite (foste zone „a”) PL41 Wielkopolskie 75,67 9,09 % 

 PL51 Dolnośląskie 77,00 7,55 % 
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Zone „c” care nu sunt predefinite — — 0,82 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 92,90 % 

 

Portugalia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” PT11 Norte 65,67 34,76 % 

PT16 Centro (PT) 67,33 21,63 % 

PT18 Alentejo 72,67 6,89 % 

PT20 Região Autónoma 
dos Açores 

69,00 2,37 % 

PT30 Região Autónoma 
da Madeira 

76,00 2,47 % 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 2,11 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 70,23 % 

 

 

Slovenia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” SI03 Vzhodna Slovenija 70,67 52,71 % 

România Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” RO11 Nord-Vest 58,33 13,13 % 

RO12 Centru 60,00 11,93 % 

RO21 Nord-Est 39,67 16,48 % 

RO22 Sud-Est 52,67 12,37 % 

RO31 Sud – Muntenia 49,33 15,14 % 

RO41 Sud-Vest Oltenia 46,67 9,96 % 

RO42 Vest 66,00 9,15 % 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 1,19 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 89,34 % 
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Zone „c” care nu sunt predefinite — — 17,29 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 70,00 % 

 

Slovacia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „a” SK02 Západné Slovensko 66,67 33,55 % 

SK03 Stredné Slovensko 58,00 24,60 % 

SK04 Východné 
Slovensko 

52,00 29,82 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 87,97 % 

 

Finlanda Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „c” predefinite (zone slab 
populate) 

FI1D1 Etelä-Savo — 2,67 % 

FI1D2 Pohjois-Savo — 4,46 % 

FI1D3 Pohjois-Karjala — 2,95 % 

FI1D5 Keski-Pohjanmaa — 1,24 % 

FI1D7 Lappi — 3,24 % 

FI1D8 Kainuu — 1,34 % 

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa — 7,43 % 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 3,52 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 26,86 % 

 

Suedia Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației 
naționale 

Zone „c” predefinite (zone slab 
populate) 

SE312 Dalarnas län — 2,81 % 

SE321 Västernorrlands län — 2,42 % 

SE322 Jämtlands län — 1,27 % 

SE331 Västerbottens län — 2,63 % 

SE332 Norrbottens län — 2,48 % 
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Zone „c” care nu sunt predefinite — — 9,98 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 21,60 % 
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Anexa II – Acoperirea ajutoarelor regionale pentru Irlanda de Nord 

Irlanda de Nord* Regiuni NUTS PIB pe 
cap de 
locuitor 

Procentaj al 
populației3 

Zone „c” care nu sunt predefinite — — 100,00 % 

Acoperire demografică totală 
20222027 

— — 100,00 % 

 

* Prezentele orientări se aplică, de asemenea, Irlandei de Nord, astfel cum a fost convenit în 
Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord anexat la Acordul de retragere (Acordul privind 

retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice JO L 29, 31.1.2020, p. 7–187). 

 

  

                                              
3 Pentru a se asigura continuitatea hărții ajutoarelor regionale a Irlandei de Nord având în vedere impactul 

structural al retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Irlanda de Nord ar trebui să își menț ină, în  

mod excepțional, acoperirea actuală (100 %).  
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Anexa III – Metoda ce urmează a fi aplicată pentru repartizarea între statele membre a 

acoperirii „c” care nu este predefinită 

Comisia va calcula acoperirea „c” care nu este predefinită pentru fiecare stat membru aplicând 
următoarea metodă:  

(1) Comisia va identifica regiunile NUTS 3 din statele membre care nu sunt încadrate în 
niciuna din următoarele zone: 

– zonele „a” eligibile indicate în anexa I;  

– fostele zone „a” indicate în anexa I; 

– zonele slab populate indicate în anexa I. 

(2) Dintre regiunile NUTS 3 identificate în etapa 1, Comisia va identifica regiunile care 
au:  

– un PIB pe cap de locuitor4 mai mic sau egal cu pragul disparității privind 
PIBul național pe cap de locuitor5 sau 

– o rată a șomajului6 mai mare sau egală cu pragul disparității privind șomajul la 
nivel național7 ori mai mare sau egală cu 150 % din media națională sau 

– un PIB pe cap de locuitor mai mic sau egal cu 90 % din media UE-27 sau 

– o rată a șomajului mai mare sau egală cu 125 % din media UE-27.  

(3) Repartizarea acoperirii „c” care nu este predefinită pentru statul membru i (Ai) este 

calculată utilizând următoarea formulă (exprimată ca procent din populația UE-27): 

Ai = pi / P × 100 

unde:  

pi este populația8 din regiunile NUTS 3 din statul membru i identificate în etapa 2; 

P este populația totală din regiunile NUTS 3 din UE-27 identificate în etapa 2. 

  

                                              
4 Toate datele privind PIB-ul pe cap de locuitor menționate în prezenta anexă se bazează pe media u lt imilo r 

trei ani pentru care sunt disponibile date Eurostat, și anume 2016-2018.  
5 Pragul disparității PIB-ului național pe cap de locuitor pentru statul membru i (TGi) se calculează utilizând  

următoarea formulă (exprimată ca procent din PIB-ul național pe cap de locuitor):  

 (TG)i = 85 × ((1 + 100 / gi) / 2) 
 unde: gi este PIB-ul pe cap de locuitor al statului membru i, exprimat ca procent din media UE-27.  
6 Toate datele privind șomajul menționate în prezenta anexă se bazează pe media ultimilor trei ani pentru 

care sunt disponibile date Eurostat, și anume 2017-2019. Cu toate acestea, datele respective nu conțin 
informații la nivelul NUTS 3 și prin urmare sunt utilizate datele privind șomajul aferente regiunii NUTS 2 

în care sunt situate regiunile NUTS 3 respective.  
7 Pragul disparității ratei șomajului la nivel național pentru statul membru i (TUi) se calculează utilizând 

următoarea formulă (exprimată ca procent din rata șomajului la nivel național):  

 (TU)i = 115 × ((1 + 100 / ui) / 2) 
 unde: ui este rata șomajului la nivel național în statul membru i, exprimată ca procent din media UE-27.  
8 Cifrele privind populația din regiunile NUTS 3 se calculează pe baza  datelor demografice utilizate de 

Eurostat pentru a calcula PIB-ul regional pe cap de locuitor pentru 2018. 



RO 13  RO 

Anexa IV – Metoda pentru definirea zonelor cu pierderi de populație astfel cum se 

menționează în secțiunea 7.4.5 

 

În conformitate cu punctul 188, statele membre pot identifica zonele cu pierderi de populație 

după cum urmează:  
 

– statele membre trebuie să identifice zonele asistate la nivelul NUTS 3 în 
temeiul articolului 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din tratat; 

– trebuie utilizate datele Eurostat privind densitatea populației pentru perioada 
2009-2018, pe baza celei mai recente clasificări NUTS disponibile; 

– statele membre trebuie să demonstreze că s-au confruntat cu o pierdere a 
populației de peste 10 % în perioada 2009-2018. 

– În cazul în care clasificarea NUTS a fost modificată în cursul ultimilor 10 ani, 
statele membre trebuie să utilizeze datele privind densitatea populației pentru 
cea mai lungă perioadă de timp disponibilă.  

 
Statele membre trebuie să includă zonele astfel identificate atunci când emit o notificare în 
temeiul punctului 189. 
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Anexa V – Informații care trebuie furnizate în momentul notificării hărții ajutoarelor 

regionale 

(1) Statele membre trebuie să furnizeze informații pentru fiecare dintre următoarele 
categorii de zone propuse pentru desemnare, dacă este cazul: 

– zonele „a”; 

– fostele zone „a”; 

– zonele slab populate;  

– zonele foarte slab populate; 

– teritoriile identificate pentru a beneficia de sprijin din partea Fondului pentru o 
tranziție justă, astfel cum se menționează în secțiunea 7.4.4; 

– zonele cu pierderi de populație, astfel cum se menționează în secțiunea 7.4.5; 

– zonele „c” care nu sunt predefinite desemnate pe baza criteriului 1; 

– zonele „c” care nu sunt predefinite desemnate pe baza criteriului 2; 

– zonele „c” care nu sunt predefinite desemnate pe baza criteriului 3; 

– zonele „c” care nu sunt predefinite desemnate pe baza criteriului 4; 

– zonele „c” care nu sunt predefinite desemnate pe baza criteriului 5. 

(2) În cadrul fiecărei categorii, statele membre trebuie să furnizeze următoarele 
informații pentru fiecare zonă propusă:  

– identificarea zonei (utilizând codul de regiune NUTS 2 sau NUTS 3 al zonei, 
codul UAL al zonelor care formează zona învecinată sau alte denumiri oficiale 

ale unităților administrative în cauză);  

– intensitatea propusă a ajutoarelor în zona respectivă pentru perioada 2022-2027 

sau, pentru fostele zone „a”, pentru perioadele 2022-2024 și 2025-2027 
(indicând orice majorare a intensității ajutoarelor în conformitate cu punctele 
180, 181, 183 sau 184, 185 și 186, dacă este cazul); 

– populația totală cu reședința în zona respectivă, astfel cum se specifică la 
punctul 177. 

(3) Pentru desemnarea zonelor slab populate și foarte slab populate, statele membre 
trebuie să furnizeze dovezi suficiente că sunt îndeplinite condițiile aplicabile de la 
punctul 169. 

(4) Pentru zonele care nu sunt predefinite desemnate pe baza criteriilor 1-5, statele 
membre trebuie să furnizeze dovezi suficiente că sunt îndeplinite toate condițiile 

aplicabile prevăzute la punctele 175, 176 și 177. 
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Anexa VI – Definiția industriei siderurgice  

În sensul prezentelor orientări, „industrie siderurgică” înseamnă producția unuia sau mai 

multora dintre următoarele produse:  

(a) fontă și feroaliaje: fontă pentru fabricarea oțelului, fontă de turnătorie și alte fonte 

brute, fontă-oglindă și feromangan cu conținut ridicat de carbon, fără a include alte 
feroaliaje; 

(b) produse brute și produse semifinite din fier, din oțel obișnuit sau din oțel special: oțel 
lichid turnat sau nu în lingouri, inclusiv lingouri pentru forjarea produselor 
semifinite: blumuri, țagle și brame, sleburi; bare din tablă și bare din tablă cositorită; 
rulouri mari laminate la cald, cu excepția producției de oțel lichid pentru piese 

turnate a turnătoriilor mici și mijlocii; 

(c) produse finite la cald din fier, din oțel obișnuit sau din oțel special: șine, traverse, 

etriere și eclise, grinzi, profile grele și bare de minimum 80 mm, palplanșe, bare și 
profile de maximum 80 mm și benzi de oțel de maximum 150 mm, sârmă laminată, 
profile cu secțiunea rotundă și pătrată pentru țevi, benzi de oțel și benzi laminate la 
cald (inclusiv benzile pentru țevi), table laminate la cald (acoperite și neacoperite), 

plăci și table cu grosimea de minimum 3 mm, oțeluri late de minimum 150 mm, cu 
excepția produselor trefilate, barelor calibrate și pieselor turnate din fontă; 

(d) produse finite la rece: tablă cositorită, tablă acoperită cu plumb, tablă neagră, table 
galvanizate, alte table acoperite, table laminate la rece, oțel de tole, benzi destinate 
fabricării tablei cositorite, plăci laminate la rece, în rulouri și în benzi; 

(e) țevi: toate țevile de oțel fără sudură, țevile de oțel sudate cu diametrul mai mare de 
406,4 mm.  
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Anexa VII – Informații care trebuie incluse în formularul de cerere pentru ajutoarele 

regionale pentru investiții 

 

1. Informații cu privire la beneficiarul ajutorului:  

 denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod NACE);  

 declarație conform căreia nu este o întreprindere aflată în dificultate, conform 
definiției din Orientările privind salvarea și restructurarea; 

 declarație în care să se specifice ajutoarele (atât ajutoarele de minimis, cât și 
ajutoarele de stat) primite deja pentru alte proiecte în ultimii trei ani în aceeași 

zonă NUTS 3 în care va fi situată noua investiție; declarație în care să se 
specifice ajutorul regional primit sau care urmează să fie primit pentru același 
proiect din partea altor autorități care acordă ajutor; 

 declarație în care să se specifice dacă beneficiarul a încetat aceeași activitate 

sau o activitate similară în cadrul SEE în intervalul de doi ani care precedă data 
depunerii prezentului formular de cerere;  

 declarație în care să se specifice dacă beneficiarul intenționează să înceteze o 

astfel de activitate la data depunerii formularului de cerere în termen de doi ani 
de la finalizarea investiției pentru care urmează să se acorde ajutorul;  

 pentru ajutoarele acordate în cadrul unei scheme: declarație și angajament de nerelocare. 

2. Informații despre investiția care urmează să beneficieze de ajutor:  

 scurtă descriere a investiției;  

 scurtă descriere a efectelor pozitive preconizate pentru zona în cauză (de 

exemplu, numărul de locuri de muncă create sau menținute, activitățile de 
C&D&I, formarea, crearea unui cluster și posibila contribuție a proiectului la 
tranziția verde9 și digitală a economiei regionale); 

 temeiul juridic aplicabil (național, UE sau ambele); 

 începerea planificată a lucrărilor și finalizarea investiției;  

 amplasarea investiției. 

3. Informații despre finanțarea investiției:  

 costurile investiției și alte costuri asociate, analiza cost-beneficiu pentru 

măsura de ajutor notificată; 

 costurile eligibile totale;  

 valoarea ajutorului necesar pentru realizarea investiției; 

 intensitatea ajutorului. 

4. Informații despre motivul pentru care ajutorul este necesar și impactul scontat: 

 scurtă explicație a motivului pentru care ajutorul este necesar și descriere a 
impactului acestuia asupra deciziei de realizare a investiției sau a deciziei privind 
alegerea amplasamentului. Aceasta trebuie să includă o explicație a deciziei privind 
investiția sau amplasamentul alternativ, în cazul în care ajutorul nu este acordat; 

 declarație privind absența unui acord ireversibil între beneficiarul ajutorului și 
contractanți privind realizarea investiției.  

 

                                              
9 Inclusiv, atunci când este relevant, informații din care să reiasă dacă investiția este durabilă d in  punctu l de 

vedere al mediului, în sensul Regulamentului 2020/852 privind taxonomia UE, JO L 198, 22.6.2020, p. 13 

sau al altor metodologii comparabile.   
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Anexa VIII – Informațiile menționate la punctul 136 

Informațiile privind ajutoarele individuale acordate menționate la punctul 136 subpunctul (2) 

din Orientări trebuie să includă următoarele: 

 

– identitatea beneficiarului individual10  

– denumirea 

– identificatorul beneficiarului ajutorului  

– tipul de beneficiar al ajutorului la momentul depunerii cererii: 

– IMM 

– întreprindere mare 

– regiunea în care este situat beneficiarul ajutorului, la nivelul NUTS II sau inferior 

– sectorul sau activitatea principal(ă) a beneficiarului pentru ajutorul acordat, 
identificat(ă) prin grupa NACE (cod numeric din trei cifre)11 

– elementul de ajutor, exprimat ca valoare întreagă în moneda națională 

– în cazul în care este diferită de elementul de ajutor, valoarea nominală a ajutorului, 
exprimată ca valoare întreagă în moneda națională12 

– instrumentul de ajutor13: 

– grant/subvenționare a ratei dobânzii/anulare a datoriei 

– împrumut/avansuri rambursabile/grant rambursabil 

– garanție  

– avantaj fiscal sau scutire fiscală 

– finanțare de risc 

– altele (precizați) 

– data acordării și data publicării 

– obiectivul ajutorului 

– identitatea autorității sau a autorităților care acordă ajutorul 

                                              
10 Cu excepția secretelor comerciale și a altor informații confidențiale în cazuri justificate în mod 

corespunzător și sub rezerva acordului Comisiei [Comunicarea Comisiei din 1.12.2003 privind secretul 
profesional în deciziile din domeniul ajutorului de stat, C(2003) 4582 (JO C 297, 9.12.2003, p. 6)]. 

11 Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de 
stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire ș i de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii 

statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1). 
12 Echivalent subvenție brută sau, după caz, valoarea investiției. Pentru ajutoarele de exp loatare, s e poate 

furniza valoarea anuală a ajutorului pentru fiecare beneficiar al ajutorului. Pentru schemele fiscale, această 
valoare poate fi comunicată conform intervalelor de la punctul 139. Cuantumul care trebuie pub licat es te 
cuantumul maxim autorizat al beneficiului fiscal, și nu cuantumul dedus în fiecare an (de exemplu, în cazu l 

unui credit fiscal trebuie publicat cuantumul maxim autorizat al creditului fiscal, și nu cuantumul efect iv, 
care ar putea să depindă de venitul impozabil și variază de la un an la altul). 

13 În cazul în care ajutorul se acordă prin intermediul mai multor instrumente de ajutor, valoarea ajutorului s e 

specifică pentru fiecare instrument în parte. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2003%3A297%3ATOC
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– după caz, numele entității căreia i-a fost încredințată execuția și numele 
intermediarilor financiari selectați 

– referința măsurii de ajutor14 

                                              
14 Astfel cum a fost indicată de Comisie în cadrul procedurii de notificare menționate în secțiunea 3. 


