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ANEXA NR. 6 

 

 Lista codurilor CAEN ale domeniilor de activitate NEELIGIBILE 

 

Schema de ajutor de minimis Viitor pentru tinerii NEETs I, prevede urmatorul domeniu de 

aplicare: 

  

Art. 5  

(1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor sprijinite în cadrul obiectivului 

specific 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați 

la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și respectiv 1.2 Îmbunătățirea 

nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în 

sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați 

la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, prin apelul “VIITOR PENTRU 

TINERII NEETs I”.  

(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:  

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului 

și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul 

produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 

și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al 

Consiliului;  

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției 

primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul instituind 

Comunitatea Europeană (Tratatul CE);  
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c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii și 

comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele 

cazuri:  

(i)atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în 

cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în 

cauză;  

(ii)atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către 

producători primari.  

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, 

respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și 

funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea 

de export;  

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele 

importate;  

f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

  Orientativ, codurile CAEN care nu pot fi utilizate ca obiect de activitate a firmelor nou 

infiintate in cadrul proiectului sunt: 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0119; 0121; 0122; 

0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0311; 0312; 0321; 0322; 1031; 1032; 1039; 

1041; 1042; 1061; 1062; 4511; 4519. 

Orice alte obiecte de activitate (coduri CAEN) sunt eligibile in cadrul acestui proiect, cu 

conditia de a nu se suprapune cu domenii de activitate neeligibile conform schemei de ajutor 

de minimis aplicabile. 


