
 

15 aprilie 2020 

COVID-19 Știri Legislative  
În acest număr: 

1. Ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de COVID-19 

Ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de COVID-19 

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat a României în valoare de 16 miliarde RON 

(aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizează susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în 

contextul pandemiei de COVID-19. Schema de ajutor de stat a fost aprobată prin Ordonanța de Urgență 

nr. 42/2020. 

1. Ajutor sub formă de garanții pentru împrumuturi   

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor 

mici și mijlocii IMM INVEST ROMANIA a fost modificată în scopul implementării acestei scheme de 

ajutor.  Potrivit art. 1 alin (3) lit. a) din ordonanță se pot acorda „unul sau mai multe credite pentru 

realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, în 

procent de 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente 

creditului bancar”. În acest caz, valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar pentru 

creditele sau liniile de credit prevăzute nu poate depăși: (i) 5.000.000 lei pentru finanțarea capitalului 

de lucru; (ii) 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. 

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (3) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2017 se 

pot acorda „unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv 

dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de 

maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică”. În acest caz, valoarea 

maximă a creditelor sau liniilor de credit prevăzute nu poate depăși 500.000 lei pentru 

microîntreprinderi, (ii) 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. 

Ce trebuie reținut: 

• În baza schemei se acordă garanții de 80% sau 90% din valoarea finanțării; 

• Valoarea maximă cumulată a finanțărilor prevăzute anterior nu poate depăși 10.000.000 lei; 
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• Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții, respectiv 

36 de luni în cazul creditelor pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 

36 de luni a celor din urmă; 

• Pentru garanțiile acordate se percep comisioane de risc, mai precis comisioane datorate 

Ministerului Finanțelor Publice, calculate ca procent aplicat la valoarea garanției, pentru 

toată perioada de garantare, fiind achitate o singură data. 

2. Ajutor sub formă de grant   

IMM-urile care au contractat credite sau linii de credit beneficiază de un grant în cuantum de:  

• Maximum 800.000 EUR per întreprindere; 

• Maximum 120.000 EUR pentru întreprinderea din sectorul pescuitului și acvaculturii; 

• Maximum 100.000 EUR pentru întreprinderea din domeniul producției de produse agricole. 

3. Criterii de eligibilitate 

IMM-urile trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate pentru a putea beneficia de 

ajutorul de stat: 

• Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii; 

• Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau au fost deja 

executate; 

• Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile; 

• Nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, dar s-au confruntat cu această stare 

ulterior, din cauza pandemiei; 

• Întreprinderea se angajează să nu disponibilizeze personalul existent până la data de 31 

decembrie 2020. 

Ce trebuie reținut: 

• Furnizorul schemei de ajutor este Ministerul Finanțelor Publice, administratorul fiind Fondul 

Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii; 

• Perioada de selecție a beneficiarilor este până la data de 31 decembrie 2020, iar perioada în 

care se efectuează plata grantului este până la data de 31 martie 2021;  

• Plafonul maxim al măsurilor este de aproximativ 3,1 miliarde EUR. 
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Editori 

Știri Legislative – COVID-19 reprezintă răspunsul nostru în contextul epidemiei de coronavirus 

din România. Firma noastră a constituit un grup de lucru dedicat gestionării implicațiilor juridice 

născute în contextul răspândirii COVID-19. Avocați din departamentele de conformare/ 

reglementare, drept societar și comercial, asigurări, dreptul muncii, litigii și arbitraje, 

insolvență, achiziții publice, protecția datelor cu caracter personal, precum și consultanți 

specializați în domeniul fiscal și vamal vin în întâmpinarea clienților cu sfaturi și asistență pe 

subiecte specifice situațiilor de criză economică: restructurări, analiza și (re)negocierea 

contractelor (inclusiv a celor colective și individuale de muncă), executarea contractelor 

afectate de forță majoră și impreviziune, deblocarea raporturilor pre-litigioase etc. Pentru a fi 

la curent cu noutățile în acest domeniu, puteți accesa resursele disponibile la următorul link: 

http://www.tuca.ro/covid-19/ 
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă juridică cu caracter definitiv, care se va solicita conform 

fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă rugăm să contactaţi avocaţii sus-

menţionaţi..   

http://www.tuca.ro/covid-19/
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