
Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 
Cadrul legal: 
La data de 16 Septembrie 2020 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri ı̂n 
vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 
 
Ce presupune? 
Programul își propune să sprijine agenții economici prin acordarea a trei tipuri de ajutoare de stat, respectiv microgranturi în sumă fixă de până la pentru 
sprijinirea capitalului de lucru, granturi pentru capitalul de lucru în vederea reluării activității și granturi pentru investiții în activități productive.  
Beneficiarii primelor două forme de ajutor pot aplica și pentru granturile pentru investiții în activități productive. 
 
Cine sunt beneficiarii? 
Beneficiarii ajutorului de stat sunt agenții economici ce sunt organizați în IMM/PFA/CMI/ONG (organizație neguvernamentală), cu activitate economică 
care primește ajutorul de stat, prin intermediul administratorului de schemă. 
 
Durata schemei și termen limită de depunere a cererii și conținutul acesteia: 
Schema se aplică până la data de 31 Decembrie 2020 iar beneficiarii trebuie să depună cererea de finanțare cel târziu până la data de 30 Octombrie 2020. 
Autoritatea la care se depune cererea de finanțare este Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM- POC) iar cererea 
trebuie să cuprindă: 
a) documentația juridică a beneficiarului de fonduri nerambursabile (după caz, act constitutiv, certificat de înregistrare la oficiul registrul comerțului, 
certificat constatator), verificată automat de sistemul informatic; 
b) documentația financiară (situația financiară aferentă anului 2019 depusă la administrația financiară, ultima balanță de verificare încheiată la data 
depunerii cererii sau declarația unică în cazul PFA), verificată automat de sistemul informatic; 
c) documentația tehnică în cazul investițiilor în activități productive, respectiv plan de afaceri în format simplificat; 
d) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul: 

- că nu se află în dificultate la 31.12.2019; 
-  că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile menționate la pct. 6.4, 6.8 și 6.14;  
- că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate; 

e) declarația pe propria răspundere a beneficiarului2 privind faptul că: 
  - nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; 
 - nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante; 
 - nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; 
 - nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; 
 - face dovada cofinanțării pentru măsurile 2 și 3; 
 



Măsurile de ajutor: 
 

MĂSURI VAL. MAXIMĂ BENEFICIARII CONDIȚII  CE CHELTUIELI SE POT 
EFECTUA 

Nr. ESTIMAT/ 
MAX DE 
BENEFICIARI 

Microgrant 
în sumă 
fixă 
 

2000 
euro/beneficiar 

a) IMM-uri care fac dovada prin 
situațiile financiare depuse că nu 
dețin salariați cu contract individual 
de muncă la data de 31.12.2019; 

b) PFA, ONG cu activitate 
economică în domeniile de 
activitate cuprinse în anexa nr. 1; 

c) persoanele fizice 
autorizate/cabinete medicale 
individuale din domeniul sănătății, 
dacă au fost implicate în 
transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea și tratamentul 
pacienților diagnosticați cu COVID-
19, care nu au beneficiat de 
stimulentul medical acordat în baza 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgență, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 82/2020. Dovada 
implicării în activitățile legate de 
COVID-19, dar și pentru 
neacordarea stimulentului medical 
se face prin completarea unui 
formular- anexă la cererea de 
finanțare emis de unitatea sanitară 
unde a prestat serviciul 
beneficiarul/direcția de sănătate 
publică județeană, după caz. 

 

a) au desfășurat activitate 
curentă/operațională pe perioada 
a cel puțin unui an calendaristic 
înainte de data depunerii cererii 
de finanțare, cu excepția 
PFA/cabinete medicale 
individuale pentru care începerea 
activității poate să aibă loc până la 
data de 1.02.2020; 

b) au obținut o cifră de afaceri în 
exercițiul financiar anterior 
depunerii cererii de finanțare de 
cel puțin echivalentul în lei a 5.000 
euro la data depunerii cererii de 
finanțare, cu excepția 
beneficiarilor ajutorului de stat 
menționați la rubrica beneficiari  
lit. b) și c); 

c) își mențin activitatea pe o 
perioadă de cel puțin 6 luni de la 
acordarea formei de sprijin sub 
formă de microgrant. 

 

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, 
materiale, mărfuri, precum și alte categorii de 
stocuri necesare activității 
curente/operaționale desfășurate de 
beneficiari; 
b) datorii curente și restante față de furnizorii 
curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități 
potrivit contractelor încheiate; 
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract 
legal încheiat; 
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și 
reparații necesare activității curente de bază, 
cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor 
și altor categorii de servicii indirecte cu 
activitatea curentă; 
e) cheltuieli privind echipamentele de 
protecție medicală, inclusiv materiale de 
dezinfecție pentru protecția împotriva 
răspândirii virusului COVID-19; 
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de 
inventar, inclusiv obiecte de inventar de 
natura mijloacelor fixe necesare pentru 
reluarea activității curente; 
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, 
utilaje, instalații, tehnologii, dotări 
independente necesare pentru reluarea 
activității curente pentru reluarea activităților 
economice; 
h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de 
stat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.000  
(estimat) 



Grant 
pentru 
capital de 
lucru 
 

a) pentru IMM/ONG 
care desfășoară 
activități în domeniul 
educației cu cifra de 
afaceri aferentă 
anului 2019 cuprinsă 
între 5.000 și 13.500 
euro, val grantului 
este de 2.000 euro; 

b) pentru IMM-
urile/ONG-urile care 
desfășoară activități 
în domeniul educației 
cu cifra de afaceri 
aferentă anului 2019 
cuprinsă între 13.501 
și 1.000.000 euro, val 
grantului se 
stabilește în procent 
de 15% din cifra de 
afaceri și nu poate 
depăși suma de 
150.000 euro; 

c) pentru IMM-
urile/ONG-urile care 
desfășoară activități 
în domeniul educației 
cu cifra de afaceri cu 
echivalentul în euro 
de peste 1 milion 
euro, val maximă a aj 
este de 150.000 euro. 

 

Beneficiarii măsurii 2 sunt IMM-
urile/ONG-urile care 
desfășoară activități în 
domeniul educației, care 
îndeplinesc criteriile generale 
de eligibilitate de la pct. 6.19 și 
criteriile de eligibilitate 
specifice: 

 

a) au obținut certificat de situații 
de urgență în baza Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
29/2020 privind unele măsuri 
economice și fiscal-bugetare, cu 
modificările ulterioare; 

b) au înregistrat profit operațional 
din activitatea curentă, în unul din 
ultimele două exerciții financiare 
înainte de depunerea cererii de 
finanțare pentru obținerea 
grantului, potrivit situațiilor 
financiare depuse conform legii; 

c) dispun de coparticipare la 
constituirea capitalului de lucru în 
procent de minimum 15% din 
valoarea grantului la data utilizării 
grantului pentru capital de lucru, 
potrivit prevederilor legale în 
vigoare; 

d) mențin sau, după caz, 
suplimentează numărul de 
salariați față de data depunerii 
cererii, pe o perioadă de min 6 luni 
de la data acordării grantului. 

 

a) cheltuieli privind stocurile de materii 
prime, materiale, mărfuri, precum și alte 
categorii de stocuri necesare 
activității curente/operaționale desfășurate 
de beneficiarii prevăzuți de prezenta 
schemă de ajutor de stat; 
b) datorii curente și restante față de 
furnizorii curenți, inclusiv față de 
furnizorii de utilități, potrivit contractelor 
încheiate; 
c) cheltuieli privind chiria pe bază de 
contract legal încheiat; 
d) cheltuieli privind achiziția de servicii 
necesare activității curente, cu excepția 
serviciilor de consultanță, studii 
și alte categorii de servicii indirecte; 
e) cheltuieli privind echipamentele de 
protecție medicală, inclusiv materiale de 
dezinfecție pentru protecția 
împotriva răspândirii virusului COVID-19; 
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de 
inventar, obiecte de inventar de natura 
mijloacelor fixe necesare 
reluării activității curente; 
g) cheltuieli privind achiziția de 
echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, 
dotări independente necesare activității 
curente în mod direct în vederea reluării 
activității curente a beneficiarului 
finanțării; 
h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul 
de stat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.500  
(maximum) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grant 
pentru 
investiții în 
activități 
productive 
 
 

O sumă cuprinsă 
între 50.000 și 
200.000 euro. 
 

IMM-urile care 
îndeplinesc condițiile 
generale de participare în 
cadrul acestui program  

a) au avut activitate 
curentă/operațională desfășurată de 
minimum un an înaintea depunerii 
cererii de finanțare; 
b) au înregistrat profit operațional din 
activitatea curentă, respectiv din 
activitatea de exploatare în unul din 
exercițiile financiare din ultimii 2 ani 
înainte de depunerea cererii de 
finanțare; 
c) se angajează să asigure 
sustenabilitatea proiectului, respectiv 
să asigure desfășurarea activității 
operaționale/curente pentru o perioadă 
de minimum 3 ani după expirarea 
duratei de implementare a proiectului; 
d) realizează minimum 50% din 
valoarea veniturilor planificate în 
cadrul planului de afaceri anexă la 
cererea de 
finanțare în primii 2 ani de 
durabilitate, iar diferența până la 
sfârșitul perioadei de durabilitate (anul 
al treilea); 
e) dispun de cofinanțare proprie a 
proiectului în procent de minimum 
15% din valoarea proiectului de 
investiții 
solicitat pentru finanțare, iar pentru 
regiunea București-Ilfov de minimum 
30% din valoarea proiectului solicitat 
la 
finanțare; 
f) se angajează să prezinte dovezi prin 
încărcarea ofertelor de preț, respectiv a 
studiilor de piață, notelor 
justificative etc., care să ateste 
rezonabilitatea costurilor investiției 
pentru care solicită ajutor de stat. 
 

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția 
construcțiilor, achiziția de echipamente, 
inclusiv echipamente TIC, utilaje, 
software, tehnologii, dotări independente, 
mobilier de birou și mobilier specific, 
achiziția de terenuri în limita a 
10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu 
consultanța și proiectarea, managementul 
de proiect, asistența 
tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de 
sistematizare și amenajare teritorială a 
terenurilor, cheltuieli de mediu, 
cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli 
privind accesibilitatea, cheltuieli de 
promovare, participare la târguri, 
evenimente, conferințe, cheltuieli privind 
studiile, cheltuieli privind drepturile de 
proprietate intelectuală, precum 
și orice alte categorii de cheltuieli care sunt 
în legătură cu proiectul de investiții care 
face obiectul contractului de 
finanțare; 
b) cheltuieli pentru realizarea de depozite 
de echipamente medicale, medicamente, 
materiale sanitare destinate 
intervenției pentru situații de urgență; 
c) cheltuieli pentru echipamente, inclusiv 
echipamente TIC, software, tehnologie, 
utilaje, dotări independente, 
mobilier de birou și specific, articole de 
inventar pentru active fixe pentru unități de 
producție/servicii existente și 
brevete de imobilizări necorporale, mărci 
de produse, software necesare pentru 
desfășurarea activității. 
Pentru înființarea, extinderea, 
modernizarea/reabilitarea unităților de 
producție/servicii noi și/sau existente 
sunt eligibile categoriile de cheltuieli 
prevăzute la pct. 6.14 lit. a) și c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.000 
(maxium) 



Dacă un proiect de investiții depus de 
beneficiari include atât 
reabilitarea/modernizarea unităților de 
producție/servicii existente, cât și 
extinderea unităților de producție/servicii, 
categoriile de cheltuieli eligibile sunt 
prevăzute la pct. 6.13 lit. a) și c). 
Beneficiarii care desfășoară activități în 
domeniul serviciilor de transport pot 
finanța următoarele categorii 
de cheltuieli: 
a) cheltuieli cu 
reabilitarea/modernizarea/extinderea 
și/sau realizarea unor depouri pentru 
mijloacele de 
transport din dotare sau pentru cele care 
urmează a se achiziționa; 
b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de 
transport pentru transport persoane și 
mărfuri necesare pentru 
desfășurarea activităților de transport, cu 
excepția mijloacelor de transport în regim 
de taxi sau a celor care sunt 
destinate activităților administrative ale 
operatorului economic ori activităților de 
transport în interes propriu al 
acestuia; 
c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de 
transport existente cu echipamente și 
tehnologii care conduc la 
îmbunătățirea confortului/calității 
serviciilor de transport persoane și mărfuri 
prestate. 
 

 
 
 
 
 
 



CARE SUNT CRITERIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE? 
 
Criteriile de eligibilitate generale pentru beneficiarii care solicită finanțare în cadrul măsurilor prezentei scheme de ajutor de stat sunt următoarele: 
a) nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin 
Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, ale Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentului de exceptare în bloc în 
sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER), cu excepția PFA și CMI; 
b) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare; 
c) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment. 
 
 
DOMENIUL DE APLICARE 
 
Ajutorul de stat în cadrul acestei scheme este acordat în toate cele 8 regiuni ale României în sectoare de activitate, după cum urmează: 
- măsura 1 - sprijină întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă 
la data de 31 decembrie 2019, cu excepția sectoarelor menționate la pct. 9.2, PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, precum și PFA-urile și ONG-urile cu activitate economică în unul din domeniile de 
activitate prevăzute în anexa nr. 1; 
- măsura 2 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 2; 
- măsura 3 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 3. 
 
 
Listele cu domeniile de aplicare le găsiți anexă la ORDIN  
 
 
Avocat Dragoș GHEORGHE 
 

 
 


