31 iulie 2020
Alte programe de finanțare din fonduri europene au fost adoptate de Guvern
Executivul a adoptat, in data de 31 iulie 2020, acte normative care prevăd acordarea de granturi în
valoare de 1 miliard de euro IMM-urilor, dar și implementarea Programului Național de racordare a
populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție în valoare tot de 1 miliard
de euro.
Pachetul legislativ propus de Ministerul Fondurilor Europene este compus și din hotărârile de Guvern
adoptate săptămâna trecută prin care sunt care sunt reglementate Programul National pentru
Competențe digitale dedicat angajaților IMM-urilor, respectiv Programul Național de Sprijin pentru
înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural.
1 miliard de euro, granturi pentru IMM-uri
Ordonanța de Urgență adoptată privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri
externe nerambursabile, certifică cele trei tipuri de granturi acordate IMM-urilor:


100 de milioane euro pentru microgranturi: IMM-uri fără niciun angajat, PFA-uri și ONG-uri cu
activitate economică în domeniiile cultural-artistice și cinematografie, cabinete medicale
individuale implicate în tratarea pacienților infectați cu COVID. Valoarea unui microgrant va fi de
2.000 euro și vor fi sprijiniți aproximativ 50.000 de beneficiari;



Granturi pentru capital de lucru în cuantum de 350 milioane euro acordate IMM-uri din
domenii de activitate precum: HoReCa, serviciile de transport, industria de evenimente, editurile
și bibliotecile. De aceste finanțări vor beneficia aproximativ 65.000 de firme din România;



550 milioane de euro pentru granturi de investiții: IMM din industria alimentară, energie,
echipamente, servicii de îngrijire, reparații și întreținere, turism, hoteluri, confecții etc. Valoarea
acestora va fi între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor
de investiții depuse pentru contractarea de finanțări.

Granturile vor fi acordate de către administratorii schemei de ajutor de stat – Ministerul Economiei,
Energiei și al Mediului de Afaceri (MEEMA), în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații
Speciale. Conform declarațiilor ministrului fondurilor europene, Marcel Boloș, „apelul de proiecte
urmează să fie deschis după lansarea în dezbatere publică a Ghidului solicitantului, în a doua jumătate a
lunii august”.
Modificări la schemele de ajutor de stat pentru întreprinderi mari
La finalul ședinței de Guvern, ministrul finanțelor a prezentat principalele modificări la HG 807/2014
prin care s-a instituit o schemă de ajutor de stat pentru întreprinderi mari și investiții majore în
economie: „Am prelungit perioada în care se pot emite acorduri pentru finanțare până în anul 2023.
Corespunzător prelungirii perioadei de valabilitate a regulamentului 651 din 2014, a fost prelungită până
în anul 2028, perioada în care se poate efectua plata ajutorului de stat, ținând cont de faptul că perioada
de implementare a investiţiei poate fi mai mare de trei ani de zile. S-au eliminat bonităţi în stabilirea

cheltuielilor eligibile, introducerea posibilități depuneri documentelor și în variantă electronică,
uniformizarea în stabilirea termenelor de zile lucrătoare, atât pentru MFP, câteva lucruri tehnice.”

De asemenea, au fost făcute modificări la HG 332/2014: „Aici s-au făcut nişte simplificări și flexibilizare:
prelungirea perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanțarea până în anul 2023, prelungirea
până în 2028 la fel, creșterea numărului de noi locuri de muncă create de la 10 la 100 pentru a încuraja
investiția cu impact în economie, introducerea posibilității demarării proiectului de investiţii, după
depunerea cererii pentru finanțare, modificarea listei sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă
ajutoare de stat, în sensul eliminării de la finanțare a sectoarelor de activitate cu valoare adăugată
redusă, care nu contribuie la dezvoltarea regională, asigurarea egalității de tratament pentru toate
întreprinderile în sensul generalizării obligației de a menține locurile de muncă create pentru o perioadă
de ce puțin cinci ani de la data ocupării fiecărui loc de muncă, stabilirea mecanismului de recuperare
proporțional ajutorului de stat plătit în funcție de numărul de locuri de muncă care sunt menținute”, a
completat ministrul Cîțu.
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