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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

O R D I N

privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii 

„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat

instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 

privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,

aferente Programului operațional Competitivitate 2014—2020, în contextul crizei 

provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, 

aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr 3.083/2020

Având în vedere:

— prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar

din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014—2020, în contextul crizei provocate de

COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020,

cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Schemei de ajutor de stat — Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de

pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de

afaceri nr. 1.060/2.857/2020, cu modificările ulterioare;

— Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 690/2021 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat —

Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19;

— Comunicarea Comisiei — a cincea modificare a Cadrului Temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a

economiei în contextul actualei pandemii de Covid-19;

— Adresa nr. 72.380/MIPE din 21.07.2021 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu privire la finanțarea

proiectelor în baza schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 690/2021;

— Avizul Consiliului Concurenței nr. 5.570 din 28.05.2021 referitor la notificarea modificării Schemei de ajutor de stat —

Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19;

— Decizia Comisiei Europene C (2021) 4.533/17.06.2021 referitoare la schema de ajutor de stat SA.63318 (2021/N)

privind prelungirea și modificarea schemei SA.58166 — Sprijin pentru IMM-uri pentru a depăși criza economică generată de

pandemia de COVID-19 (modificată prin SA.59970 și SA.61231);

— Actul adițional nr. 2/2021 la Contractul de finanțare 9.731 din 7.10.2020 pentru proiectul Sprijin financiar pentru IMM-urile

afectate de pandemia de Covid-19 prin intermediul sistemului informatic integrat — IMM RECOVER Cod SMIS 2014 + 141523;

— Adresa MIPE nr. 73.025 din 22.07.2021 de aprobare a modificării Anexei la Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și

Mediului de Afaceri nr. 3.083/2020;

— Referatul de aprobare nr. 356.424/DGAS din 22.07.2021, întocmit de către Direcția generală ajutor de stat,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:

Art. I. — Procedura de implementare a măsurii „Granturi

pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei

de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea

de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente

Programului operațional Competitivitate 2014—2020, în

contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri

în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul

ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri

nr. 3.083/2020, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 965 și 965 bis din 20 octombrie 2020, cu modificările

ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. Bugetul măsurii și modalitatea de acordare a ajutoarelor

de stat

Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2021 și plățile în

cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În

condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin

modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de

drept și asupra prezentei proceduri.

Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea

de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente

Programului operațional Competitivitate 2014—2020, în

contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri

în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și

completările ulterioare, este în valoare totală de

1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe

nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de

stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari. Prin

implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat

unui număr de maximum 100.500 de beneficiari. Cursul valutar

utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro =

4,8395 lei.”



2. La punctul 6 subpunctul 6.8, alineatul (1) se modifică

și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor

administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii,

aplicația informatică va genera contract de finanțare (anexa

nr. 2) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de

corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții

vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor

semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în

aplicație în maximum 20 de zile de la primire, dar nu mai târziu

de 15 decembrie 2021, împreună cu dovada cofinanțării (extras

de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract

de credit). După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar

de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de

ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către

aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata

ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declarați

admiși vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la

instituția parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru

implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.

Aplicanții la măsura 1 «Microgranturi acordate din fonduri

externe nerambursabile» din cadrul schemei de ajutor de stat

instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020

privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din

fonduri externe nerambursabile, aferente Programului

operațional Competitivitate 2014—2020, în contextul crizei

provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul

fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu

sunt eligibili în cadrul prezentei măsuri «Granturi pentru capital

de lucru acordate IMM-urilor».”

Art. II. — Direcția generală ajutor de stat și Agențiile pentru

IMM, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

București, 22 iulie 2021.
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