
 

 

CALENDAR FINANTARI 

RELANSARE ECONOMIE 

Finantare / 
Facilitate 

Act normativ Durata  Valoare 
acordata / 
beneficiar 

Obiectiv Beneficiari Actvitati Detalii 

Microgranturi (Masura 
1) 

OUG 130/2020 

aplicare prin: Ordin 
1060/2857/2020 

prelungire: Ordin 
1586/3678/2020 

30.06.2021 2.000 euro / 
beneficiar 

sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, 
aferente Programului 
operational Competitivitate 
2014-2020, denumit in 
continuare POC, in contextul 
crizei provocate de COVID-
19, pentru beneficiarii a 
caror activitate a fost 
afectata sau a caror 
activitate a fost interzisa 
prin ordonante militare pe 
perioada starii de urgenta 
sau ingradite pe perioada 
starii de alerta 

- IMM-uri care fac dovada prin 
situatiile financiare depuse ca nu 
detin salariati la data de 31 
decembrie 2019; 
- PFA / Întreprinderi individuale / 
Întreprinderi familiale, alți 
profesioniști, astfel cum sunt 
reglementați de art. 3 alin. (2) 
din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, care 
desfășoară profesii liberale 
reglementate prin acte cu putere 
de lege și ONG-uri cu activitate 
economică în unul din domeniile 
de activitate prevăzute în anexa 
nr. 1 la OUG 130/2020; 
- PFA/CMI, daca au fost 
implicate in transportul, 
echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea și tratamentul 
pacientilor diagnosticati cu 
COVID-19 si nu au beneficiat de 
stimulentul medical acordat in 
baza OUG nr. 43/2020.  

- cheltuieli privind stocurile de materii 
prime, materiale, mărfuri, precum și 
alte categorii de stocuri necesare 
activității desfășurate de beneficiari; 
- datorii curente și restante față de 
furnizorii curenți; 
- cheltuieli privind chiria pe bază de 
contract încheiat; 
- cheltuieli privind achiziția de servicii 
și reparații necesare activității cu 
excepția serviciilor de consultanță, 
studii și alte categorii de servicii 
indirecte cu activitatea curentă; 
- cheltuieli privind echipamentele de 
protecție medicală, inclusiv materiale 
de dezinfecție pentru protecția 
împotriva răspândirii virusului SARS-
CoV- 2; 
- cheltuieli privind achiziția de obiecte 
de inventar, inclusiv obiecte de 
natura mijloacelor fixe necesare 
pentru reluarea activitatii; 
- cheltuieli privind achizitia de 
echipamente, utilaje, instalatii, 
tehnologii, dotari independente 
necesare pentru reluarea activitatii; 
- cheltuieli privind plata datoriilor 
catre bugetul statului. 

Articol: 

OUG 130/2020 

Granturi pentru capital 
de lucru (Masura 2) 

OUG 130/2020 

aplicare prin: Ordin 
1060/2857/2020 

prelungire: Ordin 
1586/3678/2020 

30.06.2021 - Procent din 
cifra de afaceri 
dar nu mai 
mult de 
150.000 euro / 
beneficiar  

sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, 
aferente Programului 
operational Competitivitate 
2014-2020, denumit in 
continuare POC, in contextul 
crizei provocate de COVID-
19, pentru beneficiarii a caror 
activitate a fost afectata sau a 
caror activitate a fost interzisa 
prin ordonante militare pe 
perioada starii de urgenta sau 
ingradite pe perioada starii de 
alerta. Se solicita Certificat 
pentru situatii de urgenta 

IMM-urilor din domeniile de 
activitate: restaurante, hoteluri, 
cafenele, industria alimentara si 
alte activitati asimilate acesteia, 
servicii din domeniul 
transporturilor, agentiilor de turism, 
editurilor/librariilor/bibliotecilor, 
industriilor creative, precum si al 
organizatorilor de evenimente a 
caror activitate curenta a fost 
afectată de răspândirea virusului 
SARS-CoV-2 sau a caror activitate 
a fost interzisa ori redusa prin 
ordonante militare pe perioada 
starii de urgentă si/sau pe 
perioada starii de alerta.  

Lista domeniilor de activitate 
eligibile este prevazuta in anexa 

- cheltuieli privind stocurile de materii 
prime, materiale, marfuri, precum si 
alte categorii de stocuri necesare 
activitatii desfasurate de beneficiari; 
- datorii curente si restante fata de 
furnizorii curenti; 
- cheltuieli privind chiria pe baza de 
contract incheiat; 
- cheltuieli privind achizitia de servicii 
necesare activitătii, cu exceptia 
serviciilor de consultanta, studiilor si 
altor categorii de servicii indirecte; 
- cheltuieli privind echipamentele de 
protectie medicala, inclusiv materiale 
de dezinfectie pentru protectia 
impotriva raspandirii virusului SARS-
CoV-2; 
- cheltuieli privind achizitia de obiecte 
de inventar, inclusiv obiecte de 

Articol: 

OUG 130/2020 
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nr. 2 la OUG 130/2020. natura mijloacelor fixe necesare 
reluarii activitatii; 
- cheltuieli privind achizitia de 
echipamente, utilaje, instalatii, 
tehnologii, dotari independente 
necesare reluarii activitatii; 
- cheltuieli privind plata datoriilor 
catre bugetul statului. 

Granturi pentru 
investitii (Masura 3) 

OUG 130/2020 

aplicare prin: Ordin 
1060/2857/2020 

prelungire: Ordin 
1586/3678/2020 

30.06.2021 între 50.000 
euro și 
200.000 euro 
/ beneficiar 

sprijin din fonduri externe 
nerambursabile destinate 
beneficiarilor care 
implementeaza investitii in 
domeniul curent de activitate 
sau intr-un domeniu diferit de 
activitate, necesare pentru: 
- extinderea capacitatilor de 
productie existente, 
extinderea capacitatilor de 
prestari servicii; 
- realizarea de unitati noi ale 
capacitatilor de productie 
existente, realizarea unor 
unitati noi de prestare servicii; 
- reabilitare/modernizare 
unitățati de productie 
existente, 
reabilitare/modernizare unități 
noi de prestare servicii. 
Nu trebuie Certificat pentru 
situatii de urgenta 

Granturile pentru investiții se 
acordă IMM-urilor și ONG-urilor cu 
activitate economică din domeniul 
cultural, cât și celor de utilitate 
publică din domeniul social pe 
bază de contract de acordare a 
ajutorului de stat.  care indeplinesc 
cumulativ următoarele conditii: 
- au avut activitate minimum un an 
inaintea depunerii cererii de 
finantare; 
- au inregistrat profit operational 
din activitatea curenta, respectiv 
din activitatea de exploatare in 
unul din exercitiile financiare din 
ultimii 2 ani inainte de depunerea 
cererii de finantare; 
- se angajeaza sa asigure 
sustenabilitatea proiectului, 
respectiv sa asigure desfasurarea 
activitatii operationale/curente 
pentru o perioada de minimum 3 
ani dupa expirarea duratei de 
implementare a proiectului; 
- realizeaza minimum 50% din 
valoarea veniturilor planificate in 
cadrul planului de afaceri anexa la 
cererea de finantare în primii 2 ani 
de durabilitate, iar diferenta pana 
la sfarsitul perioadei de 
durabilitate, respectiv anul al 
treilea; 
- dispun de cofinantare proprie a 
proiectului in procent de minimum 
15% din valoarea proiectului de 
investitii solicitat pentru finantare 
pentru regiunile mai putin 
dezvoltate, iar pentru regiunea 
Bucuresti-Ilfov, de minimum 30% 
din valoarea proiectului solicitat la 
finantare; 
- se angajeaza sa prezinte dovezi 
privind rezonabilitatea costurilor 
pentru investitiile pentru care se 
solicita ajutor de stat. 
 

- industria alimentara, panificatie, 
patiserie si alte activitati asimilate 
acestora, inclusiv procesare, 
prelucrare, distributie si ambalare; 
- industria auto si servicii specifice 
auto, inclusiv servicii de reparatii si 
spalatorii auto si altele asemenea; 
- energie si echipamente / tehnologii / 
utilaje pentru eficienta energetica; 
- constructii, materiale de constructii, 
echipamente, mijloace de transport 
specifice, utilaje, tehnologii in 
constructii; 
- servicii de transport, inclusiv servicii 
de transport international; 
- servicii de ingrijire si intretinere 
corporală; 
- servicii de reparatii si intretinere; 
- turism, pensiuni turistice, hoteluri, 
restaurante și servicii de agrement, 
inclusiv infrastructura specifică de 
agrement; 
- confecții metalice/lemn/mobilier; 
- confecții textile/pielărie; 
- industria farmaceutică și 
echipamente medicale, inclusiv 
depozite medicale pentru intervenții 
în situații de urgență; 
- industrii creative, inclusiv din 
domeniul culturii si serviciilor 
creative; 
- servicii de educatie: crese si 
gradinite, scoli; 
- servicii de sanatate: cabinete 
medicale, echipamente medicale, 
dispozitive medicale si altele 
asemenea; 
- comert. 
 
 

Articol: 

OUG 130/2020 
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Lista domeniilor de activitate 
eligibile este prevazuta la anexa 
nr. 3 la OUG 130/2020 

Digitalizare micro si 
IMM 

HG 677/2020 

Aplicare prin Ordin 
1486/4255/2020 

31.12.2023 - valoarea 
ajutorului de 
minimis / 
beneficiar 
între 30.000 
euro - 
100.000 euro 
reprezentand 
max 90% din 
totalcheltuieli
lor eligibile; 

- beneficiarul 
asigura din 
surse proprii 
minimum 
10% din 
bugetul 
eligibil al 
proiectului si 
valoarea 
cheltuielilor 
neeligibile. 

Obiectivul Programului 
national de digitalizare a 
microintreprinderilor, 
intreprinderilor mici si mijlocii 
este cresterea competitivitatii 
IMM-urilor din Romania prin: 
- dezvoltarea unor 
produse/ servicii/ aplicații 
inovative din domeniul 
tehnologiei informațtiilor si 
comunicatiilor care sa vina in 
sprijinul IMM-urilor si 
autoritatilor publice, 
urmarindu-se finantarea unor 
produse/ servicii/ aplicatii TIC 
inovative care sa asigure 
trecerea de la productia prin 
externalizare, respectiv 
outsourcing, la dezvoltarea 
bazata pe inovare, precum si 
colaborarea intre membrii din 
cadrul unui cluster din 
industria TIC sau intre acestia 
si membrii altor clustere, 
pentru asigurarea unui acces 
rapid si facil la implementarea 
produselor din domeniul 
tehnologiei informatiei 
inovative obtinute; 
- acordarea de sprijin 
financiar nerambursabil 
pentru digitalizarea 
microintreprinderilor si 
intreprinderilor mici si mijlocii 
din alte sectoare de activitate 
decat TIC, in cele 8 regiuni 
de dezvoltate ale Romaniei, 
in vederea cresterii 
competitivitatii IMM si 
dinamizarii sectorului TIC. 

- microintreprinderi si IMM-uri care 
isi desfasoara activitatea in 
Romania, al caror obiect de 
activitate este in domeniul TIC; 
- microintreprinderi si IMM-uri care 
isi desfasoara activitatea in 
Romania, in cadrul clusterelor al 
caror obiect de activitate este în 
domeniul TIC; 
- consortii formate din 
microintreprinderi si IMM-uri care 
isi desfasoara activitatea in 
Romania; 
- agentiile pentru dezvoltare 
regionala – beneficiarii finali ai 
ajutorului de minimis fiind 
microintreprinderile si IMM-urile cu 
obiect principal de activitate altul 
decât tehnologia informațiilor și 
comunicațiilor. 

- activităti pentru dezvoltarea de 
produse inovative in domeniul TIC; 

- activități de digitalizare a 
microîntreprinderilor si a 
întreprinderilor mici si mijlocii, altele 
decât cele care au ca obiect principal 
de activitate TIC 

Articol: 

Hotarare Guvern 677/2020 

Electric up OUG 159/2020 

Aplicare prin: 
Ordinul nr. 
3402/2020 

2020 - 2027 100.000 euro 
/ beneficiar 

Finanțarea întreprinderilor 
mici și mijlocii și a operatorilor 
economici din domeniul 
HORECA pentru instalarea 
sistemelor de panouri 
fotovoltaice pentru 
producerea de energie 
electrică cu o putere instalată 
cuprinsă între 27 kWp și 100 
kWp necesară consumului 
propriu și livrarea surplusului 

IMM și operatori economici care 
activează în domeniul HORECA. 

Instalarea sistemelor de panouri 
fotovoltaice pentru producerea de 
energie electrică cu o putere instalată 
cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp 
necesară consumului propriu și 
livrarea surplusului în Sistemul 
energetic național și a stațiilor de 
reîncărcare de 22 kW pentru vehicule 
electrice și electrice hibrid plug-in, în 
conformitate cu prevederile legislației 
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în Sistemul energetic național 
și a stațiilor de reîncărcare de 
22 kW pentru vehicule 
electrice și electrice hibrid 
plug-in pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de 
seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic 

naționale și europene în vigoare 
privind schemele ajutorului de 
minimis, conform Regulamentului 
(UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 
18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis. 

Schema de ajutor 
adresata 
întreprinderilor din 
industria ospitalității, 
structuri de cazare, 
structuri de 
alimentație, agenții de 
turism 

OUG 224/2020 30.06.2021 20% din 
pierderea din 
cifra de 
afaceri sau 
din rulaj, în 
cazul 
agențiilor de 
turism, 
suferită în 
anul 2020, 
comparativ 
cu anul 2019 
dar nu mai 
mult de 
800.000 
euro/întreprin
dere  

 
Instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind 
acordarea de finanțare din 
fonduri publice naționale 
și/sau din fonduri externe 
pentru întreprinderile din 
domeniul turismului, structuri 
de primire turistice cu 
funcțiuni de cazare, structuri 
de alimentație și agenții de 
turism, a căror activitate a 
fost afectată în contextul 
pandemiei de COVID-19, 
precum și reglementarea 
unor măsuri fiscale. 

Beneficiarii sunt intrepriderile care 
au urmatoarele coduri CAEN: 
7911 Activitati ale agentiilor 
turistice; 
7912 Activitati ale tur operatorilor; 
7990 Alte servicii de rezervare si 
asistenta turistica; 
5510 Hotel si alte facilitati de 
cazare 
5520 Facilitati de cazare pentru 
vacante; 
5530 Parcuri pentru rulote, 
campinguri si tabere; 
5590 Alte servicii de cazare; 
5610 Restaurante; 
5621 Actrivitati de alimentatie 
pentru evenimente; 
5629 Alte activitati de alimentatie; 
5630 Baruri si alte activitati de 
servire a bauturii. 
. 

Pentru a fi eligibile intreprinderile 
beneficiare trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: 

- de eligibilitate prevăzute în 
schema de ajutor de stat, inclusiv 
cele impuse de legislația în domeniul 
ajutoarelor de stat; 

- nu au mai primit un alt 
ajutor de stat in acest domeniu sau 
daca au primit, ajutorul in total nu 
trebuie sa depaseasca 800.000 Euro; 

- nu se afla in insolventa la 
momentul inscrierii in cadrul schemei 
/ nu se afla in categoria societatilor 
„in dificultate” la data de 31.12.2019, 
notiunea „in dificultate” fiind conforma 
cu conceptele comunitare. 

 

Programul național 
Competențe digitale 
pentru angajații din 
întreprinderi mari 

HG 574/2020 31.12.2023 - 
Imbunatatirea nivelului de 
cunostinte/competente/aptitu
dini aferente sectoarelor 
economice cu potential 
competitiv si domeniile de 
specializare inteligenta 

angajatii din intreprinderile mari, (o 
intreprindere mare reprezinta orice 
intreprindere care nu se 
incadrează in categoria 
intreprinderilor mici și mijlocii, 
definite conform Legii nr. 
346/2004) 

- evaluarea si certificarea 
competentelor profesionale in 
domeniul alfabetizarii digitale si TIC  

- evaluarea si certificarea 
competentelor profesionale in 
domeniul alfabetizarii digitale si TIC 

Articol: 

Hotarare Guvern 574/2020 
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