
ART. 3 

  (1) Programul urmăreşte  creșterea numărului de afaceri și revigorarea mediului economic, 

creșterea numărului de salariați, reducerea numărului de șomeri și creșterea consumului. 

(2) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile care desfășoară 

activități din sectorul/domeniul:  

a) intermedieri financiare și asigurări:  

1. 641 — Intermediere monetară;  

2. 642 — Activități ale holdingurilor;  

3. 643 — Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;  

4. 649 — Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de 

pensii;  

5. 651 — Activități de asigurări;  

6. 652 — Activități de reasigurare;  

7. 653 — Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări 

sociale);  

8. 661 — Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și 

fonduri de pensii;  

9. 662 — Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;  

10. 663 — Activități de administrare a fondurilor;  

b) tranzacții imobiliare:  

1. 681 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;  

2. 682 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;  

3. 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;  

c) 920 — Activități de jocuri de noroc și pariuri;  

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate 

sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:  

1. 110 — Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 — Producția de băuturi răcoritoare 

nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);  

2. 1200 — Fabricarea produselor din tutun;  

3. 2540 — Fabricarea armamentului și muniției;  

4. 2051 — Fabricarea explozivilor;  

5. 4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun;  

6. 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;  

7. 4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;  

8. 4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializat;  

e) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate 

cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea art. 107 și 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, respectiv: 

- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 

104/20001; 

- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în 

Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din 

pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ; 

- activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în 

                                                        

 


