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LISTA SECTOARELOR EXCLUSE DE LA FINANȚARE 

 
1. Nu sunt eligibile activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare 

şi/sau care vizează următoarele: 
 
a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti 
şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/ 2006 şi (CE) nr. 1224/ 2009 ale Consiliului şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/ 2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 
354/28.12.2013; 
b) domeniul producţiei primare de produse agricole; 
c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse 
achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; 
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii 
primari; 

d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct 
legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor 
cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate. 
 
În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la punctul (1) literele (a), (b) sau 
(c), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului 
(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, regulamentul menționat se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau 
activități, cu condiția ca statul membru în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea 
activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu  regulamentul amintit. 
 

2. De asemenea, nu sunt eligibile  investițiile care vizează someniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 
1301/2013, respectiv: 

 
a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare; 
b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE; 
c) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun; 
d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat; 
e) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de 
investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului. 
 

 


