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Activitati excluse la finantare in cadrul programului de 
Digitalizare 

 

 

• 5829 – Activități de editare a altor produse software; 
• 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat 

client); 
• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației; 
• 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 
• 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 
• 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 
• 6312 – Activități ale portalurilor web; 
• 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 
• 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie; 
• 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie. 

 

De asemenea, nu sunt eligibile: 

 

• ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele 
pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în 
sectorul produselor pescărești și de acvacultură1; 

• ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul  
producției primare de produse agricole; 

• ajutoarele acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul 
prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 

o 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; 

o atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau 
integrală către producătorii primari; 
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• ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state 
membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor 
destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor 
cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

• ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de 
cele importate; 

• ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
 

 


