Finantarile pe termen scurt puse la dispozitie mediului privat in cadrul
Planului National de Investitii si Relansare Economica

Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate Covid-19  granturi
pentru 3 luni de chirie
Beneficiari: operatorilor economici a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19, chiriași ai
marilor centre comerciale.
Valoarea grantului: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni
Obiectiv: finanțarea chiriilor pe perioada în care desfășurarea activității comerciale sau serviciilor
prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă.
Buget total: 160 milioane lei.
Numar estimat de beneficiari: 2.000 de comercianti.

Granturi pentru investiții în energie regenerabilă pentru IMM-uri  maxim 30 mii euro
pentru industria hoteliera si industria auto
Obiectiv: acordarea de granturi pentru:
- instalarea de panouri fotovoltaice, maxim 27kW,
- achiziționarea și montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule.
Cofinantare beneficiar: 0%.
Buget total: 200 milioane euro.
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Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi si PFA-uri  2 mii euro:
Obiectiv: finantarea capitalului de lucru pentru categoriile de cheltuieli necesare relansării activității.
Beneficiari eligibili:
- IMM-uri cu asociat/administrator unic, fără contract de individual de muncă (IMM-uri fără
salariați);
- PFA-uri care desfășoară activități în domeniul artelor și spectacolului;
- PFA-uri cu activități în domeniul sănătății, dacă au fost implicate direct în transportul, echiparea,
evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19.
Conditii cumulative de acordare:
- Cifra de afaceri de cel puțin 5.000 euro în exercițiul financiar precedent;
Activitate curentă (operațională) minim 1 an calendaristic de la data depunerii cererii de
finanțare;
- Nu au beneficiat de prevederile legale privind șomajul tehnic;
- Au obținut profit în unul din ultimii doi ani ai activității curente;
- Nu au obligații restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finanțare.
Cheltuieli eligibile:
- Cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri,
- Datorii curente și restanțe față de furnizori,
- Cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal,
- Privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente,
- Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicale - inclusiv materiale destinate protejării
împotriva COVID-19,
- Cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări independente necesare
activității curente pentru reluarea activităților economice.
Cofinantare beneficiar: 0%.
Buget: 100 milioane euro.
Numar estimat de beneficiari: 50.000.
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Granturi pentru capital de lucru (max. 15% din veniturile pe 2019, dar nu mai mult de
150.000 euro) destinate repornirii activităților economice pentru IMM-uri  horeca,
transporturi, turism, organizarea de evenimente
Obiectiv: Asigurarea capitalului de lucru necesar reluării activității pentru IMM-urile și entitățile asimilate
IMM-urilor afectate de criza coronavirusului din domenii precum HORECA, turism, transport, organizare
de evenimente.
Cofinantare beneficiar: cel putin 15%.
Conditii de acordare:
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;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul
din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului,
potrivit situațiilor financiare depuse;
c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din
valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o
perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.
Cheltuieli eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri
necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de
urgență;
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 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;
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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, tehnologii, dotări independente necesare
activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.
Buget: 350 milioane euro. Numar estimat de beneficiari: 90.000 - 100.000.

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică pentru IMM-uri  intre 50 mii
si 200 mii euro
Obiectiv: Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de
investiții necesare în economie.
Cofinantare beneficiar: cel putin 15% (25% pentru un punctaj mare).
Proiectele de investiții pot să fie finanțate în complementaritate cu credite bancare, situație în care
proiectul va dispune de bonificație suplimentară.
Domenii orientative de investiții:
a) Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv
procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
b) Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele
asemenea;
c) Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
d) Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje,
tehnologii în construcții;
e) Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
f) Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
g) Servicii de reparații și întreținere;
h) Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura
specifică de agrement;
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i) Confecții metalice/lemn/mobilier;
j) Confecții textile/pielărie;
k) Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții
în situații de urgență;
l) Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
m) Servicii de educație: creșe și grădinițe;
n) Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele
asemenea;
o) Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări
independente pentru organizarea de evenimente;
p) Tehnologia informației și inteligență artificială;
q) Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
r) Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele
menționate anterior.
Conditii de acordare:
a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii
de finanțare;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din
exercițiile financiare din ultimii doi 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 minim trei ani după expirarea duratei de
implementare a proiectului;
d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă
la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de
durabilitate (anul al treilea);
e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului
de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București
- Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care
se solicită ajutor de stat.
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Cheltuieli eligibile:
- Cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor,
- Achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii,
- Dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific,
- Cheltuieli cu achiziția de teren maxim 10% din valoarea proiectului,
- Cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect,
- Asistență 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
- Orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea
capacităților de producție existente precum și pentru extinderea prestării de servicii.
Buget: 550 milioane euro.
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Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari  POR 2.2, intre
2 si 6 milioane euro
Ghidul final inca nu este disponibil. In timpul perioadei de dezbatere publica a variantei initiale a ghidului,
s-au transmis numeroase propuneri de modificare (incepand cu coborarea pragului minim al grantului
de la 2 milioane euro pana la 0,5 sau 1 milion euro). Se pare ca propunerea MLPDA este de reducere
a pragului minim pana la 1,5 milioane euro, o valoarea prohibitiva in special in situatie de criza.
Obiectiv: Imbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în
sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.
Beneficiari: IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate
Investițiile eligibile in cadrul acestui apel sunt investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
- Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii
- Dotarea cu active corporale, necorporale.
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții
inițiale.
Cofinantarea din partea beneficiarului: in principiu, 30% pentru intreprinderile mici, 40% pentru
intreprinderile mijlocii (microintreprinderile si intreprinderile mari nu sunt eligibile).
Buget: 550 milioane euro.

Granturi pentru digitalizarea IMMurilor  intre 30 si 100 mii euro
Obiectiv: Sprijinirea activităților destinate digitalizării activității companiilor, în special a companiilor cu
activitate de producție care au drept scop:
- dotarea cu echipamente IT,
- utilizarea semnăturii electronice,
- conectarea la broadband,
- achiziționarea de softuri standardizate și personalizate,
- automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice, etc.
Buget: 150 milioane euro. Numar estimat de beneficiari: 1.100.
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Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru companii  intre 30 si
100 mii euro
Obiectiv: Asigurarea de resurse pentru companiile mari și medii care investesc fonduri în procesul de
educare a forței de muncă pentru a utiliza echipamente industriale complexe (roboți, linii tehnologice
automatizate etc.), dar și pentru companiile mici și medii care investesc fonduri în resursa umană pentru
cunoștințe de bază în domeniul utilizării programelor informatice specializate dar și a celor generale.
Buget: 30 milioane euro, din care 20 milioane euro pentru educația digitală la nivelul IMM-urilor și 10
milioane euro pentru întreprinderi mijlocii și mari destinate proceselor de învățare pe echipamente
industriale complexe.
Numar estimat de beneficiari: 600.

Star-Tech Innovation (Noul program Start-Up Nation)  42 mii euro
Obiectivul: Finanțarea start-up-urilor inovative.
Numar estimat de beneficiari: 7.000.

Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații  voucher de 6 mii euro
Obiectiv: Achiziția de kit-uri pentru irigații.
Beneficiari: 8.000 de fermieri care dețin terenuri în apropierea canalelor de irigații alimentate cu apă.
Descriere: Kiturile trebuie să fie achiziționate de la producătorii români care se înscriu în program pe
baza unor condiții obiective de eligibilitate.
Buget: 48 milioane euro.

Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural  de la 40.000 euro/2 locuri de muncă
create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create
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Obiectiv: Sprijinirea directă a activităților non-agricole, de procesare și de distribuție a produselor
agricole obținute de micii producători din desfășurarea activităților agricole individuale. Exemple:
activități de obținere și comercializare a produselor de panificație, activități de obținere și comercializare
a produselor lactate, activități de ambalare și procesare a produselor din fructe etc.
Buget: 200 milioane euro.
Număr estimat de locuri de muncă nou create: 5.000.

Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat  maxim 50 mii euro
Obiectiv: Sprijinirea instalării tinerilor fermieri.
Beneficiari: Tineri de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil în vederea înființării de
ferme.
Descriere: Pentru a facilita instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi de exploatație, MADR
a propus lansarea unei noi sesiuni de depunere a proiectelor aferentă submăsurii 6.1 Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri, cu o realocare suplimentară de 42 milioane euro.
Fondurile pot fi accesate în baza unui plan de afaceri, iar sprijinul financiar este de maximum 50.000
euro.
Tinerii fermieri sunt astfel încurajați să preia exploatațiile deținute de agricultorii în vârstă. Pentru prima
dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract,
cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului, prin atribuire directă
tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme.
Buget: 42 milioane euro, din care 20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în
scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol.

Schema de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield)  500 mii - 37,5 milioane euro
Obiectiv: Stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie prin care se finanțează
realizarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții de tip greenfield.
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Prin această schemă de ajutor de stat se finanțează cu ajutor de stat activele corporale și necorporale
aferente proiectului de investiții.
Acordarea de ajutoare de stat pentru dezvoltarea regională prin susținerea de investiții în active fixe de
înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare.
Domeniul de aplicabilitate: întreprinderi din toate sectoarele de activitate cu excepția celor prevăzute
de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor
navale, sectorul fibrelor sintetice, etc).
Beneficiari: Întreprinderi care realizează proiecte de investiții noi, inclusiv investiții de tip greenfield,
investiții cu impact major în economie.
Descriere: În prezent MFP implementează schema de ajutor de stat prin HG nr.807/2014 pentru
instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea și atragerea investițiilor noi cu
impact major în economie, prin care se finanțează realizarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții
de tip greenfield. Prin această schemă de ajutor de stat, se finanțează cu ajutor de stat activele corporale
și necorporale aferente proiectului de investitii. Totodată, având în vedere actualul context economic
generat de pandemia de coronavirus, MFP are în vedere modificarea acestei scheme de ajutor de stat
în sensul flexibilizăriii acesteia și creșterii accesibilității la finanțarea cu ajutor de stat a
investițiilor realizate de întreprinderi.
Modalitatea de acordare: sume nerambursabile, din bugetul MFP, în limita nivelului maxim al ajutorului
de stat și al intensității maxime admise, astfel:

Valoare investiție inițială totală (fără TVA): minim 1 milion euro.
Costuri eligibile aferente:
- Realizării de construcții noi;
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- Inchirierii de construcții existente;
- Achiziționării de active corporale (instalații tehnice, mașini și echipamente noi);
- Achiziționării de active necorporale (brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate
intelectuală).
Buget: 1,5 miliarde lei/an intre 2020 si 2023.

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea
regională
Obiectiv: Acordarea de ajutoare de stat sub formă de granturi pentru dezvoltarea regională, prin
realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă.
Domeniul de aplicabilitate și beneficiari: întreprinderile din toate sectoarele de activitate, cu excepția
celor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul
construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice etc).
Numărul estimat de beneficiari: 1.700 întreprinderi/35.000 locuri de muncă.
Modalitatea de acordare: Sume nerambursabile, din bugetul MFP, plătite după crearea locurilor de
muncă și realizarea cheltuielilor eligibile în limita nivelului maxim al ajutorului de stat și a intensității
maxim admise, astfel:

Buget: 450 milioane lei/an intre 2014 si 2020 pentru emiterea de acorduri pentru finanțare (în sesiuni),
până în 2025 pentru plata ajutorului de stat în baza acordurilor emise.

Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții
pentru IMM-uri
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Obiectiv: Garantarea în proporție de 80% sau 90% a creditelor de investiții și creditelor/ liniilor de credit
aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii.
Perioada de desfășurare (valabilitate a schemei): 36 luni pentru creditele de capital de lucru/linii de
credit, respectiv 72 luni pentru creditele de investiții.
Beneficiari: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mici cu capitalizare medie.
Descriere: Prin intermediul acestui program, statul român garantează în proporție de 80% sau 90%
creditele de investiții și creditele/liniile de credit aferente capitalului de lucru contractate de
microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii într-o limită de maximum 10 milioane lei pentru creditele
de investiții și 5 milioane lei sau 1 milion lei pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru,
diferențiat în funcție de mărimea și volumul de activitate al solicitantului.
Durata maximă a creditelor de investiții poate fi de 6 ani iar a creditelor/liniilor de credit pentru capital de
lucru de 3 ani cu posibilitatea de prelungire încă 3 ani.
Creditele bancare contractate de beneficiarii eligibili sunt garantate prin intermediul Fondului Național
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și mijlocii (FNGCIMM).
De asemenea, dobânda aferentă contractării creditelor este subvenționată în cadrul schemei de ajutor
de stat, în procent de 100% până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi
ani în funcție de evoluția situației economice.
Comisioanele aferente contractării creditelor, respectiv comisionul de administrare datorat FNGCIMM
și comisionul de risc datorat Ministerului Finanțelor Publice, sunt suportate integral de stat pe întreaga
perioadă de acordare a garanției prin intermediul schemei de ajutor de stat.
Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi
mici şi mijlocii se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel:
- pentru creditele de investiţii, marja este de maximum 2,0% pe an;
- pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum
2,5% pe an.
Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate
etapele creditării dar nu include taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare.

Garanții de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru și investiții
Admistratorul schemei de garantare: Eximbank
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Obiectiv: În contextul pandemiei COVID-19, Eximbank va acorda credite cu dobândă subvenționată și
garanții la credite, după cum urmează:
- Măsura A constă în acordarea a trei categorii de garanții, în numele și în contul statului, pentru
companii afectate de pandemia COVID-19, acoperind necesarul de garantare în proporție de maxim
90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor şi/sau
pentru susținerea activității curente a companiilor beneficiare.
- Măsura B constă în acordarea de finanțări cu componentă de ajutor de stat, în numele și în
contul statului, pentru companii afectate de pandemia COVID-19, în scopul realizării investițiilor şi/sau
pentru susținerea activității curente.
- Măsura C constă în acordarea de produse cu componentă de minimis, respectiv compensarea
dobânzii la credite în derulare, subvenționarea dobânzilor la credite noi și plafoane de garantare cu
componentă de minimis pentru creditele de capital de lucru acordate de băncile comerciale.
- Măsura D constă în acordarea de credite, garanții și asigurări în condiții de piață în numele și
contul statului. Se vor utiliza în acest sens produsele actuale standard oferite de EximBank.
Perioada de desfășurare a schemei: durata creditelor/garanțiilor nu poate depăși 6 ani.
Beneficiari: Instrumentele financiare cu componentă de ajutor de stat (Măsurile A și B) vor fi disponibile
de la data publicării Normelor de aplicare ale produselor în Monitorul Oficial al României pentru
beneficiarii (IMM cu cifra de afaceri de peste 20 milioane de lei, companii mari și companii afiliate sau
partenere cu peste 250 de angajați) care depun o Cerere până cel târziu în data de 30.11.2020, iar
acordarea creditelor și garanțiilor (semnarea Convențiilor de garantare/Contractelor de credit) se va face
până la data de 31.12.2020, inclusiv. Instrumentele financiare cu componentă de ajutor de minimis
(Măsura C) vor fi disponibile de la data publicării Normelor de aplicare ale produselor
în Monitorul Oficial al României și până la data epuizării bugetelor alocate.
Descriere: În scopul asigurării complementarității cu alte măsuri similare de ajutor de stat instituite la
nivel național și destinate susținerii activității IMM-urilor, Măsurile A, B și C se adresează IMM-urilor cu
cifră de afaceri peste 20 milioane lei în anul 2019 și întreprinderilor mari care nu erau în dificultate la
data de 31.12.2019. Numărul companiilor mari potențial a fi susținute prin intermediul noului portofoliu
EximBank se ridică la aproximativ 600, cu o cifră de afaceri cumulată ce depășește 580 de miliarde de
lei și aproape 1.700.000 de salariați. De asemenea, noile produse vor fi accesibile și unui număr de
aproximativ 6.700 IMM-uri medii și mari, cu o cifră de afaceri totală de peste 360 de miliarde de lei și
având un număr de angajați care depășește 900.000 de persoane.
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În cadrul măsurilor A, B și C ajutorul de stat/ de minimis se acordă beneficiarilor care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
- Sunt persoane juridice de drept privat, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990,
republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Se încadrează în categoria IMM care au cifra de afaceri peste 20 milioane lei în anul 2019 sau
se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
- Nu se aflau în dificultate la data de 31.12.2019;
- Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care
asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
- Nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau
administrare specială și nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de
deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa acesteia, ori la solicitarea
vreunui terț creditor;
- Nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată
nu a fost reglementat;
- Nu se află în litigiu cu EximBank;
- Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice.
Pentru produsele noi ce vor fi dezvoltate, EximBank S.A. poate stabili, în cadrul normelor de aplicare,
condiții tehnice și administrative suplimentare pentru acordarea garanțiilor (cu titlu de exemplu, condiții
privind: situația serviciului datoriei pentru creditele contractate la bănci, incidentele de plată cu cecuri și
bilete la ordin etc.).
Proiectul Schemei este elaborat de EximBank în baza prevederilor subcapitolelor 3.2 și 3.3 din
Comunicare și stabilește cadrul general de acordare de credite cu dobândă subvenționată și garanții de
stat la creditele contractate de companii de la băncile comerciale, în vederea realizării de investiții sau
pentru capital de lucru, în condițiile prevăzute în Comunicare:
- Pentru creditele contractate, valoarea maximă a unui credit de investiții sau de capital
de lucru nu poate depăși:
- Dublul valorii totale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului pe 2019 (incluzând
contribuțiile sociale și costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei, dar este formal
pe statul de plată al subcontractanților), sau pe ultimul an disponibil. În cazul societăților înființate după
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01.01.2019, valoarea maximă a creditului nu va depăși valoarea estimată a costurilor salariale pentru
primii doi ani de activitate; sau
- 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din 2019; sau
- Pe baza unei justificări corespunzătoare și bazată pe declarația pe propria răspundere
a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate (care pot include și credite de investiții și credite de
capital de lucru), valoarea creditului poate fi majorată astfel încât să acopere necesarul de lichiditate de
la momentul acordării creditului pe o perioada de 18 luni pentru IMM, respectiv 12 luni pentru
întreprinderi mari.

Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor):
•

Prin acest program, se urmărește stimularea expunerii la risc a asigurătorilor și facilitarea
accesului companiilor la asigurarea creditului comercial.
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•

În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice reprezintă 80%
din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător. Plafon alocat: 1 mld. lei.

Program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de
comerț:
•

Obiectiv: acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen
scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabilește prin corelare
cu valoarea finanțărilor de tip factoring/operațiuni de scontare.

•

Valoarea unei facilități de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este
de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.

Program de garantare a leasing-ului de echipamente și utilaje:
•

Obiectiv: garantarea leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o finanțare nonbancară.

•

Vor fi acordate finanțări până la o limită maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate
în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

Prelungirea indemnizației de șomaj tehnic:
•

Continuarea măsurii privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru
angajatorii/profesioniștii a căror activitate este suspendată. Impact: 850 mil. lei/lună.

Stimularea reluării activităților economice și a ocupării:
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•

Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care își reiau activitatea, se acordă o
sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul
salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni. Impact: 3,35 mld. lei.

Sprijin pentru program flexibil de muncă:
•

Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul
brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii
programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii
progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu
cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanțarea acestei măsuri se
va acoperi prin Programul SURE.

Granturi pentru formarea profesională a angajaților:
•

Schema de finanțare se adresează angajatorilor care investesc în formarea profesională
a propriilor salariați. Aceștia beneficiază de o subvenție stabilită în funcție de nivelul de
calificare a programului de formare parcurs. Buget alocat: 150 mil. lei.

Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani și a românilor
întorși din străinătate:
•

Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de
2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16
și 29 ani; Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat
în perioada stării de urgență; Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă
cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.
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Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri și zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa și
turismului:
Protejarea angajaților prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru:
•

Persoanele care au desfășurat activități ca zilieri în luna anterioară solicitării;

•

Persoanele care desfășoară activități sezoniere în baza unor contracte individuale de
muncă, pe perioadă determinată de cel puțin 3 luni.

Locuri de muncă pentru tineri:
•

Valoarea granturilor acordate pentru acțiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru
susținerea locurilor de muncă destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.

Stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă:
•

Acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziționarea de
echipamente IT pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă în
perioada stării de urgență/alertă.
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