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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

O R D I N
pentru aprobarea Procedurii de implementare 

a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile 
din domeniul turismului, alimentației publice și organizării 

de evenimente, a căror activitate a fost afectată 
în contextul pandemiei de COVID-19*)

Având în vedere prevederile: 
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri

pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului,
alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată
în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Legea nr. 160/2021; 

— Referatului de aprobare nr. 356.046 din 7.06.2021, întocmit de către
Direcția generală ajutor de stat,

în temeiul prevederilor:
— art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2021 pentru

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism,
a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și
privind unele măsuri fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 159/2021; 

— 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. 1. — Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat
prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul
turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a
fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Se desemnează Direcția generală ajutor de stat din cadrul
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în parteneriat cu agențiile
pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului,
să implementeze schema de ajutor de stat. 

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

București, 14 iunie 2021.
Nr. 991.

*) Ordinul nr. 991/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din
14 iunie 2021 și este reprodus și în acest număr bis.
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ANEX� 
 

Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prev�zut� de  �
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 224/2020 privind unele m�suri pentru acordarea de 

sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimenta�iei publice �i 
organiz�rii de evenimente, a c�ror activitate a fost afectat� în contextul pandemiei de COVID-19  

 
 

 
  

1. Obiectivul schemei de ajutor de stat 
 
1.1. Obiectivul schemei de ajutor de stat, denumit� în continuare Schema, îl reprezint� acordarea de 
sprijin financiar din fonduri publice na�ionale �i/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din 
domeniul turismului, alimenta�iei publice �i organiz�rii de evenimente, a c�ror activitate a fost 
afectat� în contextul pandemiei COVID 19. 
1.2. Schema este implementat� de c�tre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului �i Turismului, 
denumit în continuare MEAT, prin intermediul Direc�iei Generale Ajutor de Stat, în parteneriat cu 
Agen�iile pentru Întreprinderi Mici �i Mijlocii, Atragere de Investi�ii �i Promovare a Exportului           
(AIMMAIPE) �i cu Serviciul de Telecomunica�ii Speciale, denumit în continuare STS, în conformitate 
cu prevederile Ordonan�ei de urgen�� nr. 224/2020 privind unele m�suri pentru acordarea de sprijin 
financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimenta�iei publice �i organiz�rii de 
evenimente, a c�ror activitate a fost afectat� în contextul pandemiei de COVID-19, aprobat� prin 
Legea nr.160/2021,  cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i ale Hot�rârii Guvernului nr. 
315/2021 privind organizarea �i func�ionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului �i 
Turismului. 
1.3. Prin prezenta procedur� se detaliaz� implementarea Schemei instituit� prin OUG nr. 224/2020, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru întreprinderile din domeniul turismului, 
alimenta�iei publice, organiz�rii de evenimente a c�ror activitate a fost afectat� în contextul 
pandemiei COVID 19. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul Schemei se va face numai cu 
respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prev�zute de Cadrul temporar pentru m�suri de ajutor 
de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare. Schema se aplic� pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de 
dezvoltare. 
 
 
 
2. Bugetul Schemei �i modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat 
 
2.1. Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat Schemei 
pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021 este  
2.500.000.000 lei credite de angajament. 
2.2. Sumele aferente Schemei se asigur� de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate cu aceast� destina�ie �i/sau din fonduri externe.  
2.3. Schema se deruleaz� pân� la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunz�toare urmând a fi 
realizat� pân� cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare. 
2.4. Prin implementarea m�surii se estimeaz� acordarea de ajutor de stat unui num�r maxim de 
74.000 de beneficiari. 
2.5. Dac� valoarea însumat� a cererilor de finan�are aprobate dep��e�te valoarea creditelor de 
angajament sau bugetare alocate cu aceast� destina�ie, angajarea, respectiv plata c�tre beneficiar 
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se va face propor�ional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma total� a 
cererilor de finan�are aprobate. 
 
 
3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul Schemei �i criterii de eligibilitate a acestora 
 
3.1 Beneficiarii Schemei sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finan�are, 
condi�iile de eligibilitate prev�zute în OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
3.2. Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu func�iuni de cazare 
clasificate, structuri/unit��i de alimenta�ie �i organizatori de evenimente, înregistrate/înregistra�i în 
scopuri fiscale pe teritoriul României, agen�ii de turism licen�iate �i ghizii de turism atesta�i, care î�i 
desf��oar� activitatea pe teritoriul României �i care primesc ajutor de stat, conform acestei Scheme, 
de�inute de sau organiza�i ca întreprinderi înfiin�ate în baza Legii societ��ilor nr. 31/1990, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea �i 
func�ionarea coopera�iei, republicat�, cu modific�rile ulterioare, a Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiin��rii �i dezvolt�rii microîntreprinderilor de c�tre 
întreprinz�torii debutan�i în afaceri, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 301/2011, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 44/2008 privind desf��urarea 
activit��ilor economice de c�tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale �i 
întreprinderile familiale, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 182/2016.   
3.3. Beneficiarul poate fi: întreprindere autonom�, întreprindere partener� sau întreprindere legat�. 
O întreprindere autonom� este orice întreprindere care nu este clasificat� ca întreprindere legat� 
sau ca întreprindere partener�. O întreprindere este autonom� dac� de�ine mai pu�in de 25% din 
capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai 
multe întreprinderi sau dac� una ori mai multe întreprinderi nu de�in mai mult de 25% din capitalul 
social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauz�.   
Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate �i 
între care exist� urm�toarea rela�ie: întreprinderea (din amonte) de�ine, individual sau în comun cu 
una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot 
ale unei alte întreprinderi (din aval).   
Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care exist� oricare dintre urm�toarele raporturi:   
(a) o întreprindere de�ine majoritatea drepturilor de vot ale ac�ionarilor sau ale asocia�ilor unei alte 
întreprinderi; 
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influen�� dominant� asupra altei întreprinderi în 
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauz� sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 
(d) o întreprindere care este ac�ionar sau asociat al unei alte întreprinderi �i care controleaz� 
singur�, în baza unui acord cu al�i ac�ionari sau asocia�i ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale ac�ionarilor sau ale asocia�ilor întreprinderii respective. 
Întreprinderile care între�in, cu una sau mai multe întreprinderi, rela�iile la care se face referire la 
literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi legate. 
3.4. Granturile se acord� pe baz� de contract de finan�are încheiat cu urm�toarele categorii de 
beneficiari: întreprinderi care desf��oar� activit��i autorizate de agen�ii de turism conform codurilor 
CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990, întreprinderi care desf��oar� activit��i autorizate de structuri de 
primire turistice cu func�iuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590, 
întreprinderi care desf��oar� activit��i autorizate de structuri/unit��i de alimenta�ie,  conform 
codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630, întreprinderi care desf��oar� activit��i autorizate  de 
organizare de evenimente conform codului CAEN Rev 2 8230, precum �i întreprinderi care desf��oar� 
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activit��i autorizate de� ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990, întreprinderi care sunt 
înregistrate/înregistra�i în scopuri fiscale pe teritoriul României. Activit��ile sunt eligibile dac� sunt 
desf��urate în baza unor licen�e de turism emise de autoritatea public� central� responsabil� în 
domeniul turismului pentru agen�iile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea 
public� central� responsabil� în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autoriza�ii de 
func�ionare emise de c�tre autorit��ile publice locale sau certificate de clasificare emise de 
autoritatea public� central� responsabil� în domeniul turismului pentru structurile/unit��ile de 
alimenta�ie public�, autoriza�iile emise de c�tre direc�iile sanitar – veterinare pentru unit��ile de 
alimenta�ie public� mobile, certificate constatatoare eliberate de Oficiul Na�ional Registrul 
Comer�ului pentru organizatorii de evenimente sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea 
public� central� responsabil� în domeniul turismului. Dac� o întreprindere de�ine mai multe puncte 
de lucru (structuri de cazare/structuri de alimenta�ie/ agen�ii de turism),  se vor verifica/înc�rca 
certificatele de clasificare/autoriza�iile/licen�ele pentru fiecare punct de lucru. Codul/codurile 
CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicit� finan�are trebuie s� fi fost autorizat/autorizate pe 
perioada aferent� bazei de calcul în cadrul prezentei Scheme, iar în acest sens aplicantul va înc�rca 
certificat constatator cu istoric în aplica�ia informatic�. 
 
3.5. Beneficiarii eligibili trebuie s� îndeplineasc� �i urm�toarele condi�ii cumulative: 
a) nu sunt întreprinderi în dificultate, în sensul defini�iei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 
nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu pia�a intern� în aplicarea articolelor 107 �i 108 �i/sau nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, 
dar care s-au confruntat cu dificult��i sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de 
COVID-19.   
În sensul defini�iei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu pia�a intern� în aplicarea 
articolelor 107 �i 108, întreprinderile în dificultate sunt acele întreprinderi care se afl� în cel pu�in 
una din situa�iile urm�toare:   

1. în cazul unei societ��i cu r�spundere limitat�, reglementat� de Legea societ��ilor nr. 
31/1990, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, alta decât un IMM care exist� 
de mai pu�in de 3 ani sau, în sensul eligibilit��ii pentru ajutor pentru finan�are de risc, un IMM 
aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercial� care se calific� pentru investi�ii pentru 
finan�are de risc în urma unui proces de diligen�� efectuat de un intermediar financiar 
selectat, atunci când mai mult de jum�tate din capitalul s�u social subscris a disp�rut din 
cauza pierderilor acumulate. Aceast� situa�ie survine atunci când deducerea pierderilor 
acumulate din rezerve �i din toate celelalte elemente considerate în general ca f�când parte 
din fondurile proprii ale societ��ii conduce la un rezultat negativ care dep��e�te jum�tate din 
capitalul social subscris. În sensul acestei dispozi�ii, "societate cu r�spundere limitat�" se 
refer� în special la tipurile de societ��i men�ionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a 
Parlamentului European �i a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situa�iile financiare anuale, 
situa�iile financiare consolidate �i rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de 
modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European �i a Consiliului �i de abrogare a 
Directivelor 78/660/CEE �i 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dac� este 
cazul, orice capital suplimentar;   
2. în cazul unei societ��i reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în care cel pu�in unii dintre asocia�i au r�spundere nelimitat� pentru 
crean�ele societ��ii, alta decât un IMM care exist� de mai pu�in de 3 ani sau, în sensul 
eligibilit��ii pentru ajutor pentru finan�are de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare 
comercial� care se calific� pentru investi�ii pentru finan�are de risc în urma unui proces de 
diligen�� efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jum�tate din 
capitalul propriu, a�a cum reiese din contabilitatea societ��ii, a disp�rut din cauza pierderilor 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 594 bis/14.VI.2021 5



��

�

acumulate. În sensul prezentei dispozi�ii, «o societate în care cel pu�in unii dintre asocia�i au 
r�spundere nelimitat� pentru crean�ele societ��ii» se refer� în special la acele tipuri de 
societ��i men�ionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;   
3. atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven�� sau 
îndepline�te criteriile prev�zute în dreptul intern pentru ca o procedur� colectiv� de 
insolven�� s� fie deschis� la cererea creditorilor s�i;   
4. atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare �i nu a rambursat înc� împrumutul 
sau nu a încetat garan�ia sau a primit ajutoare pentru restructurare �i face înc� obiectul unui 
plan de restructurare;   
5. în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul 
datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 �i capacitatea de acoperire a 
dobânzilor calculat� pe baza EBITDA se situeaz� sub valoarea 1,0.   

Prin excep�ie, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în sensul 
anexei I la Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 
pia�a intern� în aplicarea articolelor 107 �i 108 din tratat, care se aflau deja în dificultate la 31 
decembrie 2019, cu condi�ia s� nu fac� obiectul unei proceduri colective de insolven�� în temeiul 
legisla�iei na�ionale �i s� nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.   
Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acord�rii ajutorului în temeiul OUG 
nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, operatorii economici prev�zu�i mai sus care 
au primit ajutor pentru salvare s� fi rambursat împrumutul sau s� fi încetat garan�ia, iar operatorii 
economici care au primit ajutor pentru restructurare s� nu mai fac� obiectul unui plan de 
restructurare.   
b)  nu dep��esc plafonul de 1.800.000 Euro conform sec�iunii 3.1. din Comunicarea Comisiei 
Europene - Cadru temporar pentru m�suri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul 
actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;  
c) nu fac obiectul unei decizii emise de c�tre Comisia European�/alt furnizor de ajutor de 
stat/Consiliul Concuren�ei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au 
f�cut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat� �i crean�a integral recuperat�, cu 
dobânzile aferente.   
d) nu se afl� în insolven�� la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.  
e) î�i men�in activitatea pentru care au ob�inut finan�are pentru cel pu�in 6 luni de la data primei 
pl��i  a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mic�  sau egal� cu echivalentul în lei al 
sumei de 200.000 euro, sau 12 de luni de la data primei pl��i a ajutorului de stat, în cazul în care 
valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dac� prin acte 
normative nu se instituie restric�ii de natur� a impune suspendarea ori întreruperea activit��ii 
comerciale.� Perioada de suspendare ori întrerupere a activit��ii comerciale nu se ia în calcul la 
determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni. 
f)�au depus situa�iile financiare anuale aferente ultimelor dou� exerci�ii financiare încheiate (2019 �i 
2020), pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prev�zut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 
82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, dac� au obliga�ia s� întocmeasc� 
asemenea situa�ii.   
 
4. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat 
 
4.1  MEAT administreaz�, gestioneaz� �i deruleaz��prin intermediul Agen�iilor pentru Întreprinderi 
Mici �i Mijlocii, Atragere de Investitii �i Promovare a Exportului (AIMMAIPE) schema de ajutor de stat 
instituit� prin OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i asigur� managementul 
financiar �i/sau tehnic al fondurilor alocate.  
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4.2. Prin prezenta Schem� sunt acordate  granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, 
rezultat� din desf��urarea activit��ilor aferente codurilor CAEN Rev 2 prev�zute la art. 3 alin (2) din 
OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019.  
4.3. Baza de calcul al ajutorului reprezint�: 
a) pentru beneficiarii care raporteaz� cifra de afaceri, diferen�a dintre cifra de afaceri ob�inut� din 
activitatea eligibil� aferent� anului 2019 �i cifra de afaceri ob�inut� din activitatea eligibil� aferent� 
anului 2020;   
b) pentru beneficiarii care aplic� regimul special pentru agen�iile de turism în conformitate cu 
dispozi�iile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, diferen�a dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de c�l�torie, 
inclusiv marja, �i volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de c�l�torie, inclusiv marja;   
c) pentru beneficiarii care �in eviden�a în partid� simpl�, în conformitate cu dispozi�iile art. 1 alin. 
(5) din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
diferen�a dintre încas�rile ob�inute din activitatea eligibil� aferent� anului 2019 �i încas�rile 
ob�inute din activitatea eligibil� aferent� anului 2020.   
4.4. În stabilirea activit��ilor eligibile care vor intra în baza de calcul, se fac urm�toarele  clarific�ri: 
(1) Pentru întreprinderile care au activit��i de agen�ii de turism, cu licen�e de turism valabile, sunt 
eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul pachetele de servicii de c�l�torie, serviciile de 
c�l�torie, serviciile de c�l�torie asociate, precum �i componente ale pachetelor de c�l�torie, 
comercializate în scop turistic, astfel cum sunt definite în Ordonan�a Guvernului nr. 2/2018 privind 
pachetele de servicii de c�l�torie �i serviciile de c�l�torie asociate, precum �i pentru modificarea 
unor acte normative, respectiv în Ordonan�a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea �i 
desf��urarea activit��ii de turism în România, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
(2) Pentru întreprinderile care desf��oar� activit��i de structuri de primire turistice cu func�iuni de 
cazare, cu certificate de clasificare valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul, 
serviciile de cazare astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea �i desf��urarea activit��ii de turism în România, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precum �i, serviciile suplimentare oferite contra cost persoanelor cazate, în conformitate 
cu prevederile Ordinului Pre�edintelui Autorit��ii Na�ionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de 
primire turistice cu func�iuni de cazare �i alimenta�ie public�, a licen�elor �i brevetelor de turism, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.    
4.5. Baza de calcul al ajutorului, calculat� conform prevederilor art. 4.3 �i 4.4., este certificat� �i 
asumat� fie de c�tre un expert contabil sau o societate de expertiz� contabil� membru/membr� al/a 
Corpului Exper�ilor Contabili �i Contabililor Autoriza�i din România, selectat/selectat� �i 
remunerat/remunerat� de c�tre aplicant, fie de c�tre un auditor financiar sau o firm� de audit 
autorizat/autorizat� în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, 
selectat/selectat� �i remunerat/remunerat� de c�tre aplicant.  
4.6. Valoarea maxim� a ajutorului de stat care poate fi acordat� unui beneficiar prin prezenta 
Schem� este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unic�. Ajutorul de stat 
acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte m�suri de sprijin acordate în baza sec�iunii 
3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru m�suri de ajutor de stat de 
sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum �i 
cu ajutoare acordate în temeiul altor sec�iuni ale comunic�rii, în conformitate cu dispozi�iile din 
sec�iunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.  
Cifrele utilizate trebuie s� fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.   
 4.7. Dac� un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate �i a depus 
mai multe cereri de finan�are, suma maxim� pe care o poate primi în cadrul Schemei nu poate 
dep��i 800.000 euro/întreprindere unic�, cu respectarea prevederilor de la articolul 4.3, 4.4 �i 4.5. 
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În cazul în care valoarea însumat� a cererilor de finan�are depuse de beneficiari apar�inând aceleia�i 
întreprinderi unice dep��e�te 800.000 euro, ajutorul de stat se acord� propor�ional, prin raportarea 
sumei aprobate fiec�rui aplicant la suma total� cererilor aprobate la nivelul întreprinderii unice. 
4.8. Dac� valoarea însumat� a cererilor de finan�are aprobate dep��e�te valoarea creditelor de 
angajament sau bugetare alocate cu aceast� destina�ie, angajarea, respectiv plata c�tre beneficiar 
se va face propor�ional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma total� a 
cererilor de finan�are aprobate.  
4.9. Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul B�ncii 
Na�ionale a României valabil la data lans�rii apelului de proiecte, respectiv data deschiderii 
aplica�iei electronice pentru etapa a doua �i care va fi comunicat� pe site-ul institu�iei la respectiva 
dat�. 
 
5. Procedura de înscriere în cadrul Schemei 
 
5.1. (1) Înscrierea în cadrul Schemei, creare profil, user, parol� �i completarea formularului de 
înscriere în vederea ob�inerii finan��rii se fac on-line, folosind link-ul 
http://www.granturi.imm.gov.ro.   
Aplican�ii au obliga�ia de a urm�ri informa�iile referitoare la Schem� postate pe site-ul MEAT pe 
toat� perioada de implementare (înscriere, verificare, clarific�ri, semnare contract, efectuare pl��i, 
monitorizare), precum �i în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO). 
(2) Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în dou� etape distincte: 
a) Etapa 1 de creare profil, user �i parol�, unde aplican�ii vor înregistra cu semn�tur� electronic�, 
atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, conform Anexei nr. 3, cât �i datele întreprinderii 
eligibile, conform art. 3 din prezenta procedur�. 
Beneficiarii care �i-au creat deja profil, user �i parol� în cadrul platformei în vederea primirii unui 
ajutor de stat în baza OUG nr. 130/2020 privind unele m�suri pentru acordarea de sprijin financiar 
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, 
în contextual crizei provocate de COVID-19, precum �i alte m�suri în domeniul fondurilor europene, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, vor putea folosi respectivul profil în cadrul prezentei 
Scheme.  
b) Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei, în care aplican�ii, cu profil, user �i parol� generate în 
prima etap�, vor completa formularul electronic de înscriere, conform Anexei nr. 1 la prezenta 
procedur�, vor înc�rca declara�ii pe proprie r�spundere, conform anexelor nr. 4-6 la prezenta 
procedur� (declara�ie ajutor de stat, declara�ie tip întreprindere, formular de calcul pentru 
întreprinderi partenere sau legate), vor înc�rca copie dup� certificatul de clasificare pentru 
structurile de primire cu func�iuni de cazare, copie dup� autoriza�ia de func�ionare sau dup� 
certificatul de clasificare pentru structurile/unit��ile de alimenta�ie public�, copie dup� autoriza�ia 
sanitar-veterinar� pentru unit��ile de alimenta�ie public� mobile, copie dup� atestat pentru ghizii 
turistici, respectiv copie dup� licen�� pentru agen�iile de turism.  To�i aplican�ii vor înc�rca 
certificat constatator cu istoric, eliberat de Oficiul Na�ional al Registrului Comer�ului, conform 
articolului 3.4. Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii î�i vor lua angajamentul de 
plat� a datoriilor restante c�tre bugetul central, angajamentul privind men�inerea activit��ii pentru 
6 luni, respectiv 12 luni, î�i vor asuma pe proprie r�spundere c� întreprinderea nu era în dificultate 
la 31 decembrie 2019 sau c� întreprinderea era în dificultate la 31 decembrie 2019 în condi�iile 
excep�iei de la art. 3 alin (4) �i (5) din OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
c� nu este în insolven�� �i c� nu are decizie de recuperare emis� de Comisia European�/alt furnizor 
de ajutor de stat/Consiliul Concuren�ei, conform art. 3 alin (6) din OUG nr. 224/2020, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
Tot în aceast� etap�, beneficiarii vor înc�rca raportul de expertiz� contabil� extrajudiciar�, 
semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit (de asigurare), semnat electronic 
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de auditorul financiar în conformitate cu art. 6, alin. (2), lit. b) din OUG 224/2020 cu modific�rile 
si complet�rile ulterioare, împreun� cu anexa la acesta (raportul sintez�), asumat de expertul 
contabil/auditorul financiar. Anexa la raport va fi realizat� conform Anexei nr. 7 la prezenta 
procedur�. 
Raportul întocmit de expertul contabil/societate de expertiz� contabil� sau de auditorul financiar/ 
firm� de audit este elaborat cu respectarea ISAE 3000 (revizuit), alte misiuni de asigurare decât 
auditurile sau revizuirile, informa�iilor financiare istoric emis de International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB) �i cu Manualul privind Codul etic interna�ional pentru 
profesioni�tii contabili (edi�ia 2018), emis de International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA), din cadrul International Federation of Accountants (FAC), diponibile în limba român� la 
adresa web https://www.codetic-standardeinternationale.ro/. Raportul de expertiz� contabil� 
extrajudiciar� respect� totodat� �i prevederile Standardului profesional nr. 35 emis de c�tre 
Corpului Exper�ilor Contabili �i Contabililor Autoriza�i din România. 
Expertul contabil/societatea de expertiz� contabil� poate întocmi raportul de expertiz� contabil� 
extrajudiciar� �i în situa�ia în care a �inut si condus contabilitatea solicitantului sau a oferit alte 
servicii profesionale conform de OG nr. 65/1994 republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
5.2. (1) Data de la care este activ� a doua etap� de înscriere în cadrul Schemei se comunic� pe site-
ul institu�iei cu cel pu�in 3 zile lucr�toare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu 
zis. 
(2) Aplica�ia electronic� aferent� primei etape de înscriere (creare profil, user �i parol�) va r�mâne 
deschis� pe toat� perioada înscrierilor în cadrul Schemei. 
(3) Aplica�ia electronic� aferent� celei de a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschis� 
începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucr�toare de la demararea 
înscrierii, pân� la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului 
pân� la epuizarea bugetului.  
5.3. Dup� crearea contului de utilizator, aplican�ii vor avea acces la acesta pe toat� perioada de 
implementare, vor putea vizualiza documenta�ia transmis� �i vor avea posibilitatea desc�rc�rii �i  
semn�rii contractului de finan�are, înc�rc�rii de documente diverse aferente pl��ii, în mod 
electronic. Adresa de e-mail trebuie s� apar�in� beneficiarului/împuternicitului acestuia �i s� se 
reg�seasc� în toat� documenta�ia, aceea�i adres� va fi folosit� pentru toat� coresponden�a pe 
întreaga perioad� de implementare �i monitorizare a Schemei.  
5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, împreun� cu toate celelalte 
documente solicitate, inclusiv a raportului de expertiz� contabil�/audit �i a anexei la acesta, 
semnate electronic de expertul contabil/societatea de expertiz� contabil�/auditorul financiar/firma 
de audit, conform art. 5.1. alin. (2) punctul b), aplica�ia electronic� va transmite automat 
solicitantului un mesaj de confirmare a efectu�rii înregistr�rii, împreun� cu num�rul de identificare 
pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit num�r RUE. Acest mesaj se va reg�si în 
front office (FO).  
(2) Dup� completarea �i trimiterea on-line a formularului de înscriere, împreun� cu toate celelalte 
documente solicitate, nu se mai pot face complet�ri/modific�ri asupra acestuia, decât în condi�iile 
art. 5.5 din prezenta Schem�. 
(3)  Aplican�ii care nu au depus situa�iile financiare anuale aferente anilor 2019 �i 2020 la institu�iile 
fiscale abilitate, vor fi respin�i din cadrul programului. 
(4) Dup� trimiterea formularului, împreun� cu toate documentele solicitate, aplican�ii vor avea 
posibilitatea vizion�rii în timp real pe site-ul www.granturi.imm.gov.ro, a listei cu solicitan�ii înscri�i 
în vederea verific�rii administrative �i a eligibilit��ii în cadrul Schemei. 
(5) Evaluarea �i contractarea se va face în ordinea num�rului RUE. 
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5.5. Documentele ilizibile, incomplete sau neînc�rcate în aplica�ie pot fi solicitate prin clarific�ri. 
Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarific�ri în termenul  stabilit la art. 6.1. alin 
(4) atrage dup� sine dec�derea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Schemei. 
5.6. Pentru toate documentele provenite din str�in�tate vor fi prezentate traduceri autorizate.  
 
6. Verificarea, selec�ia �i contractarea beneficiarilor 
 
6.1.(1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ �i al 
eligibilit��ii: solicit�rile vor fi verificate în func�ie de apartenen�a la AIMMAIPE a sediului social al 
întreprinderii solicitante. 
(2) Se vor verifica urm�toarele:   
a) formularul electronic de înscriere �i existen�a documentelor înc�rcate, conform art. 5.1. alin (2); 
b) îndeplinirea condi�iilor de eligibilitate a beneficiarilor, conform art. 3;   
c) existen�a raportului de expertiz� contabil�, semnat electronic de expertul contabil, sau a 
raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;   
d) coresponden�a dintre baza de calcul anual� ob�inut� din activitatea eligibil� aferent� anilor 2019 
�i 2020, declarat� pe propria r�spundere de c�tre aplicant în formularul de înscriere, cu valorile 
calculate, certificate �i asumate de c�tre expertul contabil sau de c�tre auditorul financiar;   
e) faptul c� solicitantul nu înregistreaz� obliga�ii fiscale restante �i alte crean�e bugetare 
administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. În acest sens, furnizorul 
ajutorului de stat va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscal�, în mod automat, prin 
aplica�ia informatic� PATRIMVEN. În cazul în care se înregistreaz� astfel de obliga�ii restante, 
beneficiarul se oblig� s� le achite din ajutorul acordat în cadrul programului.   
(3) Solicitan�ii care nu îndeplinesc criteriile administrative �i criteriile de eligibilitate prev�zute la 
art. 3 , vor primi decizie de respingere. 
(4) Se pot solicita clarific�ri, aplicantului fiindu-i transmis� Scrisoare de solicitare clarific�ri prin 
intermediul aplica�iei electronice, solicitantul primind o notificare în acest sens pe adresa de email 
înregistrat� în aplica�ia electronic�. Clarific�rile solicitate se încarc� de c�tre solicitant în aplica�ia 
electronic� de înscriere, în maxim 3 zile lucr�toare de la transmitere. Netransmiterea clarific�rilor 
solicitate în termen conduce la respingerea cererii.  
(5) Dac� în urma analizei documenta�iei înscrise integral se constat� neconcordan�e sau c� 
informa�iile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de 
respingere. 
6.2. În conformitate cu dispozi�iile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situa�ia în 
care solicitantul se consider� v�t�mat într-un drept al s�u sau într-un interes legitim, acesta are 
dreptul de a urma procedura prev�zut� în aceste situa�ii. 
6.3. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care apar�ine, prin intermediul aplica�iei electronice, 
formulând o contesta�ie, în termen de 5 zile lucr�toare de la data transmiterii actului administrativ 
pentru neîndeplinirea condi�iilor din punct de vedere administrativ �i al eligibilit��ii, veridicit��ii �i 
conformit��ii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse. 
6.4. (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris, se transmite prin intermediul aplica�iei electronice �i va 
cuprinde: 
� datele de identificare ale solicitantului; 
� obiectul contesta�iei; 
� motivele de fapt �i de drept pe care se întemeiaz� contesta�ia; 
� dovezile pe care se întemeiaz�; 
� semn�tura reprezentantului legal. 
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(2) Contesta�ia se poate formula în orice etap� de implementare (verificare, semnare contract de 
finan�are, efectuare pl��i,� monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 �i 6.4, se 
adreseaz� AIMMAIPE �i se depune, cu semn�tur� electronic�, în aplica�ia electronic� de înscriere.  
(3) Se poate depune o singur� contesta�ie pe etap�. Contesta�iile care nu se depun conform 
procedurii, nu se iau în calcul. 
6.5 Pentru solu�ionarea contesta�iilor, se va constitui o Comisie de contesta�ie din cadrul AIMMAIPE, 
format� din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documenta�iei pentru care s-
a depus contesta�ie.  
6.6. Termenul de solu�ionare este de 15 zile lucr�toare de la data primirii contesta�iei. Comunicarea 
solu�ion�rii contesta�iei se va face prin front office, aplicantul primind o notificare în acest sens pe 
adresa de email înscris� în aplica�ie. 
6.7 (1) Dup� închiderea apelului de proiecte, în urma verific�rii administrative �i de eligibilitate a 
tuturor aplica�iilor depuse, aplica�ia informatic� va genera contract de finan�are pentru aplican�ii 
accepta�i, conform modelului prev�zut în Anexa nr. 2la prezenta procedur�, care se va reg�si în 
front office �i va transmite pe adresa de coresponden�� un mesaj de aten�ionare în acest sens. 
Aplican�ii vor intra în aplica�ie, vor desc�rca contractul de finan�are, îl vor semna cu semn�tur� 
electronic� �i îl vor reînc�rca semnat în aplica�ie în maxim 10 zile de la transmitere, dar nu mai 
târziu de data limit� prev�zut� în art. 1, alin (3), lit. g din OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, respectiv 31 decembrie 2021. 
(2) Aplican�ii care nu semneaz� �i nu transmit contractul de finan�are pân� la termenul limit� 
prev�zut la art. 6.7. alin. (1), vor primi decizie de respingere, semnat� electronic de ordonatorul 
ter�iar de credite, transmis� prin contul din aplica�ie. 
(3) Dup� semnarea acestuia de c�tre beneficiar, contractul va fi semnat electronic de ordonatorul�
ter�iar de credite �i reînc�rcat în aplica�ie. Dup� semnarea contractului de ambele p�r�i, se va putea 
efectua plata grantului c�tre beneficiar.  
(4) Valoarea contractului va fi maxim 20% din baza de calcul, rezultat� din desf��urarea activit��ilor 
aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, 
calculat� conform art. 2 alin (2) din OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, dar 
nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unic� �i cu respectarea 
prevederilor art. 4 alin (4) din OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
Contractarea se face în limita creditelor de angajament aprobate cu aceast� destina�ie. Plata se va 
face în limita creditelor bugetare aprobate. Dac� valoarea însumat� a cererilor de finan�are 
aprobate dep��e�te valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu aceast� destina�ie, 
angajarea, respectiv plata c�tre beneficiar se va face propor�ional, prin raportarea sumei aprobate 
pentru fiecare beneficiar la suma total� a cererilor de finan�are aprobate. 
 
7. Plata granturilor 
 
7.1. Pl��ile din cadrul Schemei se efectueaz� prin intermediul b�ncilor comerciale partenere în 
program sau prin ordonan�are individual�, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de 
c�tre operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului în a c�rei raz� teritorial� î�i au sediul sau 
la care sunt lua�i în eviden�� fiscal�, în condi�iile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 146/2002 
privind formarea �i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare în func�ie de op�iunea intreprinderii solicitante. Pentru pl��ile efectuate 
prin Trezoreria Statului, toate documentele aferente pl��ilor vor fi înc�rcate de c�tre AIMMAIPE.  
7.2. MEAT va selecta b�ncile comerciale partenere printr-o procedur� deschis�, transparent�, 
nediscriminatorie, necondi�ionat� �i suficient promovat�. Între MEAT �i organiza�ia/organiza�iile ori 
institu�ia/institu�iile de drept privat selectat�/selectate, denumit�/denumite în continuare 
institu�ie/institu�ii partener�/partenere, se încheie o conven�ie de colaborare în baza c�reia se 
deruleaz� schema de ajutor de stat. Institu�iile partenere selec�ionate au calitatea de agen�ie de 
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implementare a ajutoarelor de stat �i pot acorda din surse proprii facilit��i de creditare pentru 
societ��ile aplicante în cadrul Schemei. 
7.3. Beneficiarii eligibili declara�i admi�i, care vor dori s� încaseze grantul prin intermediul unei 
b�nci partenere, vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finan�are la institu�ia 
partener� pentru care au optat în cererea de finan�are. În cadrul Schemei, aplican�ii pot opta pentru 
institu�ia de credit partener� o singur� dat� �i nu pot schimba op�iunea exprimat� la înscriere pe 
parcursul implement�rii Schemei. 
7.4. MEAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la institu�iile partenere selectate, 
cu rol de agen�ii de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de 
finan�are,proportional, in limita creditelor bugetare.  
7.5. Dup� semnarea �i reînc�rcarea în aplica�ie a contractului semnat de ambele p�r�i, institu�ia de 
credit partener� selectat� va face plata ajutorului financiar nerambursabil.  
7.6.  Finan�area beneficiarilor contracta�i se va face conform Conven�iei de colaborare încheiat� de 
minister cu institu�ia/institu�iile partener�/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor 
din contul de tranzit deschis de c�tre institu�ia partener� pentru gestionarea Schemei, dup� 
semnarea contractului de finan�are în contul deschis de beneficiar la institu�ia partener�. Institu�ia 
financiar� partener� va vira sumele aprobate în conturile distincte deschise de beneficiari în termen 
de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor în contul de tranzit sau de la semnarea 
contractului de finan�are nerambursabil� între AIMMAIPE �i beneficiar, în baza contractelor de 
finan�are ale acestora semnate cu AIMMAIPE �i va încarca în aplica�ie dovada pl��ii. 
Plata beneficiarilor poate fi efectuat� in tran�e pân� la acoperirea integral� a contractului de 
finan�are, conform creditelor bugetare alocate cu aceast� destina�ie in bugetul MEAT. 
7.7. Toate termenele prev�zute în prezenta procedur� se calculeaz� astfel: 
a) Când termenul se stabile�te pe zile, nu se ia în calcul prima �i ultima zi a termenului.  
b) Termenul care începe într-o zi nelucr�toare/s�rb�toare legal� se calculeaz� începând cu prima zi 
lucr�toare. Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�/zi nelucr�toare se prelunge�te 
pân� în prima zi lucr�toare. 
c) Transmiterea documentelor prin intermediul po�tei eletronice în ultima zi  a termenului se va face 
pân� la ora 24.00 a zilei respective.  
 
8. Monitorizarea �i controlul beneficiarilor Schemei �i recuperarea ajutorului de stat 
 
8.1. Monitorizarea �i controlul beneficiarilor Schemei se va face de c�tre  MEAT/AIMMAIPE. 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului �i Turismului, în calitate de furnizor, va încheia un protocol 
de colaborare cu Ministerul Finan�elor �i Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, având ca obiect 
verificarea valorii cifrei de afaceri realizate din activitatea de turism, activitatea structurilor de 
cazare, structurilor de alimenta�ie �i agen�iilor de turism la contribuabilii selecta�i în func�ie de 
riscul fiscal rezultat din analiza de risc. 
8.2. Reprezentan�ii MEAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul s� verifice anun�at/inopinat, on-line sau la 
sediul operatorilor economici veridicitatea �i conformitatea declara�iilor �i activit��ii f�cute de 
beneficiarul ajutorului de stat. Beneficiarul trebuie s� accepte �i s� faciliteze controlul 
reprezentan�ilor MEAT�AIMMAIPE/ANAF privind ajutorul de stat acordat prin proiect. În caz contrar, 
se dispune recuperarea integral� a ajutorului de stat. 
8.3. Beneficiarii pot fi controla�i �i de reprezentan�ii Consiliului Concuren�ei �i de reprezentan�ii 
Comisiei Europene, conform prevederilor art. 26 alin. (3) �i art. 32 din OUG nr. 77/2014 privind 
procedurile na�ionale în domeniul ajutorului de stat, precum �i pentru modificarea �i completarea 
Legii concuren�ei nr. 21/1996, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 20/2015, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
8.4. În cazul în care, în urma controalelor efectuate, se constat� c� beneficiarii nu îndeplinesc 
condi�iile de eligibilitate prev�zute în OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
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�i în procedura de implementare, au f�cut declara�ii incomplete �i/sau neconforme cu realitatea 
pentru a ob�ine ajutorul de stat, nu au respectat obliga�ia men�inerii activit��ii în condi�iile art. 5 
din OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, sau se constat� c� nu mai sunt 
îndeplinite condi�iile prev�zute în contractul de finan�are (Anexa 2 la prezenta procedur�) sau în 
legisla�ia schemei de ajutor de stat, structura de specialitate din cadrul  MEAT/AIMMAIPE va propune 
recuperarea total� a ajutorului acordat �i va anun�a MEAT c� a fost declan�at� recuperarea 
ajutorului de stat, împreun� cu dobânzile aferente.   
8.5. AIMMAIPE monitorizeaz� îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a ob�inut finan�are (men�inerea 
activit��ii, plata obliga�iilor fiscale c�tre bugetul central). Men�inerea activit��ii pe o perioad� de 
minim 6 luni de la data primei pl��i sau 12 de luni de la data primei pl��i, în cazul în care valoarea 
grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dac� prin acte normative nu 
se instituie restric�ii de natur� a impune suspendarea ori întreruperea activit��ii comerciale, se va 
verifica automat de c�tre aplica�ia electronic� prin interogarea bazei de date a Oficiului Na�ional al 
Registrului Comer�ului/Administra�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�.  
Pân� la finalul perioadei de monitorizare, în urma achit�rii�obliga�iilor fiscale c�tre bugetul central, 
beneficiarul are obliga�ia de a înc�rca în aplica�ia electronic� certificatul fiscal care atest� lipsa 
datoriilor �i dovada pl��ii. 
8.6. Perioada de suspendare ori întrerupere a activit��ii comerciale impus� prin acte normative nu 
se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.  
8.7. În situa�ia în care, pe perioada contractual�, beneficiarul ajunge în situa�ia de închidere 
opera�ional�, faliment, dizolvare sau insolven��, se va proceda la recuperarea integral� a ajutorului 
de stat acordat prin Schem�, cu dobânda calculat� de la data acord�rii �i pân� la rambursarea 
integral� a ajutorului de stat. 
8.8. Beneficiarii care înregistreaz� obliga�ii fiscale restante �i alte crean�e bugetare administrate de 
organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, î�i iau angajamentul s� le achite din 
ajutorul acordat în cadrul Schemei, în termen de maxim 6/12 luni din momentul primei pl��i a  
ajutorului financiar c�tre beneficiar, conform prevederilor din art. 2 alin. (5) din OUG nr. 224/2020, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.   
8.9. În cazul în care se constat� c� nu au fost achitate obliga�iile fiscale restante prev�zut la art. 
8.8., solicitan�ii vor primi Decizie de respingere a finan��rii cu recuperare integral� a ajutorului de 
stat �i a dobânzii aferente, semnat� electronic de ordonatorul de credite. 
8.10. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor OUG nr. 77/2014 privind 
procedurile na�ionale în domeniul ajutorului de stat, precum �i pentru modificarea �i completarea 
Legii concuren�ei nr. 21/1996, aprobat� prin Legea nr. 20/2015, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor art. 25 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile na�ionale în domeniul ajutorului de 
stat, precum �i pentru modificarea �i completarea Legii concuren�ei nr. 21/1996, aprobat� prin 
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 20/2015, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
Ajutorul care trebuie recuperat include �i dobânda aferent�, datorat� de la data pl��ii ajutorului 
pân� la data recuper�rii acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilit� potrivit prevederilor din 
Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a 
articolului 108 din Tratatul privind func�ionarea Uniunii Europene �i din Regulamentul (CE) nr. 
794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al 
Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. 
8.11. În situa�ia în care, pe perioada contractual� beneficiarul ajunge în situa�ia de închidere 
opera�ional�, faliment, dizolvare sau insolven��, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat 
acordat. 
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9. Prevederi referitoare la raportarea �i monitorizarea ajutoarelor de stat 
 
9.1. Prezenta procedur� va fi publicat� integral pe site-ul MEAT  
9.2. Raportarea �i monitorizarea ajutoarelor acordate în baza Schemei se face în conformitate cu 
legisla�ia comunitar� �i cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a 
ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Pre�edintelui Consiliului Concuren�ei nr. 175/2007. 
9.3. (1) Furnizorul de ajutor are obliga�ia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în 
derulare, �i de a dispune m�surile care se impun în cazul înc�lc�rii condi�iilor impuse prin prezenta 
procedur� sau prin legisla�ia na�ional� sau european� aplicabil� la momentul respectiv. 
(2) Furnizorul de ajutor are obliga�ia de a transmite Consiliului Concuren�ei, în formatul �i în 
termenul prev�zut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în 
aplicare prin Ordinul Pre�edintelui Consiliului Concuren�ei nr. 175/2007, toate datele �i informa�iile 
necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel na�ional. 
(3) În cazul în care exist� îndoieli serioase cu privire la datele transmise de c�tre Furnizorul de 
ajutor/administratorul Schemei, Consiliul Concuren�ei poate s� solicite date �i informa�ii 
suplimentare �i, dup� caz, s� fac� verific�ri la fa�a locului. 
9.4. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor va transmite Comisiei Europene, prin 
intermediul Consiliului Concuren�ei, în 20 de zile lucr�toare sau în termenul fixat în cerere, toate 
informa�iile pe care Comisia European� le consider� necesare pentru evaluarea respect�rii condi�iilor 
acestei scheme de ajutor. 
9.5. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat dup� ce va verifica, pe baza declara�iei pe proprie 
r�spundere a operatorului economic, c� este respectat� regula cumulului, precum �i faptul c� suma 
total� a ajutoarelor de stat primite pe Cadrul temporar pentru m�suri de ajutor de stat de sprijinire 
a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, însumat� cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei Scheme nu 
dep��e�te la nivelul întreprinderii unice, pragul de 1.800.000 euro, echivalentul în lei.  
9.6. Furnizorul de ajutor va realiza �i men�ine o eviden�� a ajutoarelor acordate în baza Schemei, 
astfel încât s� fie posibil� identificarea valorii, momentului acord�rii, modalit��ii de acordare, 
provenien�ei finan��rii, duratei �i metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceast� eviden�� va fi 
p�strat� la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei aloc�ri în cadrul Schemei.    
9.7. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Schemei, vor �ine o eviden�� specific� a 
ajutoarelor primite conform prezentei Scheme, a altor scheme de stat �i a altor ajutoare de stat. 
Ace�tia sunt obliga�i s� arhiveze eviden�a specific� �i s� o p�streze o perioad� de 10 ani. 
9.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concuren�ei privind 
procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Pre�edintelui Consiliului 
Concuren�ei nr.175/2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului Schemei, care va 
transmite Consiliului Concuren�ei informa�iile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor 
de stat �i a registrului ajutoarelor de stat. 
9.9. Pentru a crea posibilitatea verific�rii ex-ante a eligibilit��ii poten�ialilor beneficiari ai m�surilor 
de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordinul pre�edintelui Consiliului Concuren�ei nr. 
437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat,  MEAT, în 
calitate de furnizor de ajutor de stat, are obliga�ia înc�rc�rii în Registrul general al ajutoarelor de 
stat acordate în România (RegAS) a Schemei, în termen de 5 zile lucr�toare de la data intr�rii în 
vigoare a acesteia.  
Contractele, pl��ile, obliga�iile de recuperare a ajutoarelor �i rambursarea efectiv� a respectivelor 
obliga�ii, aferente acestei Scheme, se vor înc�rca în RegAS în termen de 7 zile lucr�toare de la data 
semn�rii contractului de finan�are, respectiv de la data instituirii pl��ilor, a obliga�iilor de 
recuperare a ajutoarelor sau a ramburs�rii efective a respectivelor obliga�ii de c�tre MEAT, în 
calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat. 
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10. Confiden�ialitate 
 
10.1. Documentele justificative depuse de c�tre solicitan�i în cadrul Schemei sunt confiden�iale, 
membrii MEAT/AIMMAIPE având obliga�ia de a nu dezv�lui informa�iile men�ionate în acestea c�tre 
ter�e persoane, cu excep�ia cazului în care informa�iile sunt furnizate organelor abilitate ale statului 
în exercitarea atribu�iilor ce le revin. 
10.2. MEAT/AIMMAIPE este autorizat� s� publice, în orice form� �i mediu, incluzând internetul, 
informa�iile referitoare la numele beneficiarului, valoarea total� a finan��rii nerambursabile, 
activitatea/activit��ile pentru care a aplicat, conform codului/codurilor CAEN, loca�ia geografic� a 
proiectului (localitatea �i jude�ul). 
 
11.  
Anexele nr. 1 – 8 fac parte integrant� din prezenta procedur�. 
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Anexa nr. 1 – la procedur� 
 

STRUCTURA FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE etapa 1 – creare profil 
 

 
Profilul Meu: 
 
Nume: __________________      Prenume: _________________  
CNP: ____________________    BI/CI:    Serie: ____________________ 
Num�r: __________________     �ara: ____________________ 
Jude�/Echivalent: ____________________     Localitate: ____________________ 
Strada: ____________________     Nr: ____________________   
Bloc/Scar�/Apartament: ____________________   
Cod po�tal: ____________________   Telefon ____________________ E-mail 
____________________ 
                                       
 
 
Prin continuarea folosirii acestui site, declara�i faptul c� sunte�i de acord ca Ministerul 
Economiei, Antreprenoriatului �i Turismului s� fie autorizat s� împuterniceasc��partenerii 
de implementare a schemei de ajutor de stat, respectiv Agen�iile pentru IMM, Atragere de 
Investi�ii �i Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunica�ii Speciale �i b�ncile 
partenere,  s� prelucreze datele dumneavoastr� cuprinse în cererea pentru solicitarea 
ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European �i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec�ia persoanelor fizice în ceea ce 
prive�te prelucrarea datelor cu caracter personal �i privind libera circula�ie a acestor date 
�i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec�ia datelor) pus 
în aplicare prin Legea nr.190/2018. 
Consim��mântul dumneavoastr� în ceea ce prive�te prelucrarea datelor cu caracter 
personal, precum �i pentru transmiterea datelor personale c�tre partenerii indica�i mai sus 
este acordat pentru scopul implement�rii schemei de ajutor de stat. 
Declar c� am în�eles aceast� declara�ie de consim��mânt, sunt de acord cu procesarea 
datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, �i 
am luat la cuno�tin�� de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul 
de acces la date, dreptul la �tergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la 
restric�ionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozi�ie, dreptul la rectificare. 
Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunte�i de acord cu cele de mai sus. 
 
Înscrie persoan� juridic�: 
 
 
Cod fiscal: ____________________    Data înfiin��rii: ____________________ 
Denumire: ____________________ 
Pa�i: 
 

1. Descarc� declara�ie Reprezentant / Împuternicit  
2. Semneaz� digital declara�ia desc�rcat� 
3. Încarc� declara�ia semnat� 
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Înscrie persoan� juridic�: 
 
Nume întreprindere: ____________________ 
Cod unic de înregistrare: ____________________ 
Form� juridic�: ____________________ 
Categorie întreprindere în func�ie de dimensiune: ____________________ 
 
Sediu social 
Adres�: ____________________ 
Telefon: ____________________ 
Email: ____________________ 
 
Dat� înfiin�are: ____________________ 
Num�r Registrul Comer�ului: ____________________ 
 
Reprezentant legal/Împuternicit: Nume si prenume ____________________ 
CNP BI/CI:    Serie: _______ Num�r: __________________  
Adresa: ____________________________________________________________ 
 
Ac�ionari/Asocia�i/Titulari 
 Tip persoana –     Fizic� 
- Juridic� 
 Denumire ____________________ 
 CNP ____________________ 
 Pondere capital ____________________ 
 
Înc�rcare Declara�ie ajutor de stat  ( predefinit� -  se completeaz� în aplica�ie, se 
semneaz� electronic) 
Înc�rcare Declara�ie tip întreprindere ( predefinit� -  se completeaz� în aplica�ie, 
se semneaz� electronic) 
Înc�rcare Formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate ( predefinit�  
- se completeaz� în aplica�ie, se semneaz� electronic) 
Înc�rcare documente de autorizare (Certificate clasificare/Autoriza�ii 
func�ionare/Licen�e/Atestat) 
 
 
 

STRUCTURA FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE etapa 2 – depunere  
 
   
 
 Titlul ____________________ 
  
 Selectare apel ____________________ 
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Declara�ie 
 
Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, sub sanc�iunea recuper�rii 
ajutorului de stat acordat împreun� cu plata accesoriilor, m� angajez s�: 
• men�in activitatea pentru cel pu�in 6 luni de la data primei pl��i a ajutorului 
de stat pentru valoarea grantului mai mic� sau egal� cu echivalentul in lei al sumei 
de 200000 euro, sau 12 de luni de la data primei pl��i a ajutorului de stat, în cazul 
în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 
200.000 euro. 
• achit obliga�iile fiscale, precum �i alte crean�e bugetare administrate de 
organul fiscal central, care se înregistreaz� la plat� la data acord�rii ajutorului de 
stat, pân� la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 de luni de la prima plat� 
ajutorului de stat.  
 
 
Prin semnarea fi�ierului generat declar pe propria r�spundere, sub sanc�iunea 
falsului în declara�ii, întreprinderea pe care o reprezint: 
•        nu este insolven�� la momentul inscrierii 
• nu este rezident� în scopuri fiscale în jurisdic�iile care figureaz� pe lista UE 
a jurisdic�iilor necooperante sau s� fie constituite în temeiul legisla�iei acestora; 
• nu este controlat�, direct sau indirect, de ac�ionari din jurisdic�iile care 
figureaz� pe lista UE a jurisdic�iilor necooperante, pân� la nivelul beneficiarului 
real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849; 
• nu controleaz�, direct sau indirect, filiale din jurisdic�iile care figureaz� pe 
lista UE a jurisdic�iilor necooperante �i nu de�ine sedii permanente în aceste 
jurisdic�ii 
• nu partajeaz� proprietatea cu întreprinderi din jurisdic�iile care figureaz� pe 
lista UE a jurisdic�iilor necooperante. 
 
 
Se import� informa�ii persoan� juridic� 
  
Se import� informa�ii asocia�i/ac�ionari/titulari 
 
Se import� informa�ii documente ata�ate (documente autorizare 2019, 2020, 
declara�ii) 
  
 
Raporteaz� cifr� de afaceri? 
Da Nu 
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În cazul activit��ilor autorizate conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, se aplic� 
regimul special în conformitate cu dispozi�iile art. 311 din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare?  
Da Nu 
 
 
 CA/Încas�ri 

2019 
CA/Încas�ri 

2020 
Volum facturi 
emise 2019 

Volum 
facturi emise 

2020 

Sum� eligibil� pe
cod CAEN 

Cod CAEN 1 
Cod CAEN 2 
Cod CAEN 3 
... 

Suma eligibil� total�

 
 
Alege auditor financiar/expert contabil 
 
Înc�rcare Raport expertiz� contabil�/Raport audit financiar 
 
 
Banc� partener�/Trezorerie: ____________________ 
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Anexa nr. 2 - la procedur� 
 

CONTRACT DE FINAN�ARE 
Nr. ............... din .............. 

 
     
În conformitate cu prevederile Hot�rârii Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea �i 
func�ionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului �i Turismului,  a Ordonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr. 224/2020 privind unele m�suri pentru acordarea de sprijin 
financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimenta�iei publice �i organiz�rii 
de evenimente, a c�ror activitate a fost afectat� în contextul pandemiei de COVID-19, 
aprobat� prin Legea nr. ......./2021, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i a 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile na�ionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum �i pentru modificarea �i completarea Legii concuren�ei nr. 
21/1996, se încheie prezentul contract de finan�are între: 
 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului �i Turismului prin Agen�ia pentru Întreprinderi Mici 
�i Mijlocii, Atragere de Investi�ii �i Promovare a Exportului...., denumit� în continuare 
AIMMAIPE, cu sediul în .........., .........nr......, telefon ............., fax ..........., e-mail: 
____________,  reprezentat� prin ordonator ter�iar de credite, ............................., în 
calitate de Furnizor, 
 
   �i 
 
.........................................., cu sediul în ................................, telefon 
............, înregistrat� sub nr. ........ la oficiul registrului comer�ului, cod fiscal nr. 
.............., reprezentat� legal prin ....................., având func�ia de ......................, 
în calitate de Beneficiar,  denumit� în continuare Beneficiar. 
 
 
Precizari prealabile  
În prezentul Contract de Finan�are, cu excep�ia situa�iilor când contextul cere altfel sau a 
unei prevederi contrare: 

- Termenul „an”/„zi” reprezint� an/zi calendaristic/� dac� nu se specific� altfel; 
- Când termenul se stabile�te pe zile, nu se ia în calcul prima �i ultima zi a termenului. 
- Termenul care începe într-o zi nelucr�toare/s�rb�toare legal� se calculeaz� 

începând cu prima zi lucr�toare. Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare 
legal�/zi nelucr�toare se prelunge�te pân� în prima zi lucr�toare; 

- Transmiterea documentelor prin intermediul po�tei electronice în ultima zi a 
termenului se va face pân� la ora 24.00 a zilei respective. 

  
I. Obiectul �i valoarea contractului 
ART. 1 
Obiectul contractului îl reprezint� acordarea ajutorului de stat sub form� de grant, în baza 
formularului electronic de înscriere �i a documenta�iei anexe, prin Schema de ajutor de stat 
instituit� prin OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, denumit� în 
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continuare Schema, implementat� de c�tre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului �i 
Turismului (MEAT) prin AIMMAIPE.  
 
 
ART. 2 
(1) Beneficiarul prime�te un grant reprezentând maxim 20% din baza de calcul, rezultat� din 
desf��urarea activit��ilor autorizate aferente codului CAEN Rev 2 eligibil/codurilor CAEN 
Rev 2 eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, calculat� conform art. 2 alin (2) din 
OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, dar nu mai mult de 
echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unic� �i cu respectarea 
prevederilor art. 4 alin. (4) din OUG nr. 224/2020 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
(2) Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte m�suri de 
sprijin acordate în baza sec�iunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar 
pentru m�suri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de 
COVID-19 [C(2020) 1863], cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în limita plafonului 
echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum �i cu ajutoare acordate în temeiul altor 
sec�iuni ale comunic�rii, în conformitate cu dispozi�iile din sec�iunile specifice ale acesteia 
cu privire la cumul. Cifrele utilizate trebuie s� fie brute, �i anume înainte de deducerea 
impozitelor sau altor taxe.  
(3) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul B�ncii 
Na�ionale a României valabil la data de lansare a apelului de proiecte, respectiv data 
deschiderii aplica�iei electronice pentru etapa a doua. 
 
ART. 3 
(1) Valoarea contractului de finan�are este de ............ lei, valoare aprobat� în urma 
verific�rii administrative �i de eligibilitate.  
(2) Contractarea se face în limita creditelor de angajament alocate cu aceast� 
destina�ie. 
(3) Dac� valoarea însumat� a cererilor de finan�are aprobate dep��e�te valoarea 
creditului de angajament alocat cu aceast� destina�ie, angajarea se va face propor�ional, 
prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma total� a cererilor de 
finan�are aprobate. 
 
II. Durata contractului 
ART. 4 
Prezentul contract intr� în vigoare la data semn�rii lui de c�tre ultima parte �i este valabil 
24 de luni, dar nu mai devreme de data ultimei pl��i a ajutorului de stat. 
 
III. Modalit��ile de plat� 
ART. 5 
(1) Beneficiarul Schemei are cont deschis la Trezoreria Statului sau cont curent destinat 
proiectului la o banc� comercial� partener�, conform op�iunii din formularul electronic de 
înscriere.  
(2) Grantul va fi transferat în contul beneficiarului în urma semn�rii de ambele p�r�i a 
contractului de finan�are. 
(3) Plata se va face în limita creditelor bugetare aprobate. Dac� valoarea însumat� a 
cererilor de finan�are aprobate dep��e�te valoarea creditului bugetar alocat cu aceast� 
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destina�ie, plata c�tre beneficiar se va face propor�ional, prin raportarea sumei aprobate 
pentru fiecare beneficiar la suma total� a cererilor de finan�are aprobate.  
 
     
IV. Drepturi �i obliga�ii 
ART. 6 
(1) Furnizorul Schemei: 
a) va asigura finan�area proiectului în condi�iile contractului �i în limita fondurilor aprobate 
pentru Schem�, cuprinse în bugetul MEAT; 
b) va monitoriza îndeplinirea condi�iilor prev�zute în prezentul contract, în procedura de 
implementare, pe o perioad� de 6 luni de la data primei pl��i sau de 12 de luni de la data 
primei pl��i, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al 
sumei de 200.000 euro. 
c) va recupera ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferent�, datorat� de la data pl��ii pân� la 
data ramburs�rii integrale a ajutorului de stat, în situa�ia constat�rii nerespect�rii 
prevederilor din OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i din 
procedura de implementare a acesteia; 
(2) Reprezentan�ii MEAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul s� verifice anun�at/inopinat, on-line 
sau la sediul operatorilor economici, veridicitatea �i conformitatea declara�iilor, 
activit��ilor asumate prin prezentul contract.  
 
ART. 7 
Beneficiarul este obligat: 
a) s� men�in� activitatea pentru care a primit finan�are pe o perioad� de cel pu�in 6/12 luni 
de la prima plat�, conform art. 5 din OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare; 
b) s� achite obliga�iile fiscale, precum �i alte crean�e bugetare administrate de organul 
fiscal central, care se înregistreaz� la plat� la data acord�rii ajutorului de stat, pân� la 
expirarea perioadei de 6 luni de la data primei pl��i, respectiv 12 de luni de la data primei 
pl��i, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 
200.000 euro. Pân� la finalul perioadei de monitorizare, în urma achit�rii obliga�iilor fiscale 
c�tre bugetul central, beneficiarul are obliga�ia de a înc�rca în aplica�ia electronic� 
certificatul fiscal care atest� lipsa datoriilor �i dovada pl��ii. 
c) s� pun� la dispozi�ia MEAT/AIMMAIPE/ANAF toate documentele solicitate care dovedesc 
eligibilitatea, veridicitatea declara�iilor f�cute �i în general, respectarea legisla�iei 
Schemei. Furnizorul Schemei poate cere oricând informa�ii �i documente suplimentare 
(clarific�ri) ce trebuie furnizate în cel mult 3 zile lucr�toare de la solicitarea acestora; 
d) s� pun� la dispozi�ia MEAT/AIMMAIPE/ANAF în formatul �i în termenul solicitat de acesta, 
toate datele �i informa�iile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare �i 
monitorizare ce cad în sarcina furnizorului; 
e) s� p�streze toate documentele aferente ajutorului de stat primit timp de minim 10 ani de 
la data acord�rii ultimei aloc�ri specifice. Aceast� eviden�� trebuie s� con�in� informa�iile 
necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condi�iilor impuse prin actul de acordare, 
cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea grantului, momentul �i 
modalitatea acord�rii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor 
acordate, dovada pl��ii datoriilor c�tre bugetul central.  
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f) s� r�spund�, în termenul stabilit de Consiliul Concuren�ei, la orice solicitare de informa�ii 
privind ajutoarele de stat primite. Termenul stabilit de Consiliul Concuren�ei nu poate fi 
mai mic de 5 zile lucr�toare; 
g) s� permit� controlul la fa�a locului furnizorului de ajutor de stat �i organelor de control 
abilitate;  
h) s� aib� cont deschis la Trezoreria Statului sau s� deschid� cont curent dedicat proiectului 
la o banc� comercial� partener�. 
 
 
V. R�spunderea contractual� 
ART. 8 
În cazul în care prin bugetul Schemei nu se acoper� sumele necesare finan��rii proiectului, 
Furnizorul Schemei este exonerat de orice r�spundere. 
 
ART. 9 
Furnizorul Schemei este exonerat de orice r�spundere asociat� oric�rei preten�ii sau ac�iuni 
cauzate de înc�lcarea regulilor, reglement�rilor sau legisla�iei de c�tre beneficiar, angaja�ii 
acestuia, ori de persoanele care r�spund de ace�ti angaja�i, precum �i urmare a înc�lc�rii 
drepturilor apar�inând ter�elor p�r�i. 
           
ART. 10 
În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentan�ii MEAT/AIMMAIPE/ANAF sau 
la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constat� c� beneficiarul nu 
îndepline�te condi�iile de eligibilitate prev�zute la art. 1 alin. (3) lit. e) �i la art. 3 din OUG 
nr. 224/2020 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i în procedura de implementare a 
Schemei, a f�cut declara�ii incomplete �i/sau neconforme cu realitatea pentru a ob�ine 
ajutorul de stat, nu a respectat obliga�iile prev�zute la art. 7 alin a) -c) din contractul de 
finan�are, acesta are obliga�ia de a rambursa integral sumele primite, cu dobânda aferent�, 
datorat� de la data pl��ii pân� la data recuper�rii, calculate conform legisla�iei în vigoare. 
 
ART. 11  
În cazul în care nu s-a supus obliga�iei de organizare a eviden�ei specifice privind ajutoarele 
de stat primite, conform art. 7 lit. e), nu transmite în termenul stabilit informa�iile 
solicitate de c�tre Consiliul Concuren�ei, conform art. 7 lit f), �i de c�tre furnizorul de 
ajutor de stat, conform art. 7 lit. d), sau nu permite controlul furnizorului de ajutor de stat 
�i organelor de control abilitate, conform art. 7 lit. g), beneficiarul este sanc�ionat cu 
amend� conform art. 45 alin. (1) lit. a) - c) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile 
na�ionale în domeniul ajutorului de stat, precum �i pentru modificarea �i completarea Legii 
concuren�ei nr. 21/1996. 
 
ART. 12 
Beneficiarul î�i asum� responsabilitatea în fa�a ter�elor p�r�i, inclusiv r�spunderea pentru 
fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derul�rii contractului. 
Contractul angajeaz� r�spunderea solidar� a beneficiarului �i succesorilor s�i pe de o parte, 
iar pe de alt� parte, a Furnizorul Schemei �i succesorilor acestuia. Beneficiarul va fi singurul 
r�spunz�tor în fa�a autorit��ii finan�atoare pentru declara�iile f�cute �i pentru celelalte 
documente înc�rcate. 
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VI. Conflict de interese 
ART. 13 
Beneficiarul se angajeaz� s� ia toate m�surile necesare pentru a evita conflictele de 
interese �i va informa imediat Furnizorul Schemei despre orice situa�ie care cauzeaz� sau ar 
putea cauza un asemenea conflict. MEAT/AIMMAIPE poate refuza plata grantului în situa�ia 
identific�rii unor leg�turi de rudenie pân� la gradul II inclusiv �i afini pân� la gradul II 
inclusiv între structurile ac�ionariatului beneficiarului �i furnizorii acestuia.  

 
VII. Clauza de confiden�ialitate 
ART. 14 
În în�elesul prezentului contract, informa�ii confiden�iale sau secrete includ datele 
referitoare la informa�iile prev�zute în situa�iile financiare ale beneficiarului, a�a cum sunt 
ele prezentate în documentele contabile depuse. 
 
ART. 15 
P�r�ile se oblig� s� nu dezv�luie pe durata contractului �i s� nu utilizeze vreo informa�ie 
confiden�ial� sau secret� ob�inut� pe parcursul contractului în leg�tur� cu cealalt� parte. 
 
ART. 16 
P�r�ile convin c� termenele �i clauzele prezentului contract sunt confiden�iale, fiecare 
dintre p�r�i obligându-se s� nu transmit� ter�ilor documente, date sau informa�ii rezultate 
din derularea acestuia, cu excep�ia cazului în care informa�iile sunt furnizate organelor 
abilitate ale statului în exercitarea atribu�iilor ce le revin. 
       
VIII. Publicarea datelor 
ART. 17 
Beneficiarul este de acord ca urm�toarele date s� fie publicate de c�tre Furnizorul Schemei, 
în orice form� �i mediu, incluzând internetul: numele beneficiarului, valoarea total� a 
finan��rii nerambursabile, activit��ile conform codului/codurilor CAEN Rev 2 pentru care a 
aplicat, loca�ia geografic� a proiectului (localitatea �i jude�ul). 
 
 
IX. Modificarea contractului 
ART. 18 
Orice modificare a prezentului contract se face prin act adi�ional, semnat de ambele p�r�i, 
care face parte integrant� din contract. 
     
ART. 19 
Valoarea total� a contractului poate fi modificat� de c�tre Furnizorul Schemei, dar numai în 
sensul diminu�rii, în cazul constat�rii nerespect�rii de c�tre beneficiar a clauzelor 
contractului sau în cazul solicit�rii exprese a beneficiarului. 
 
X. Încetarea contractului 
ART. 20 
Contractul înceteaz� de drept la termenul prev�zut în cap. II art. 4. 
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ART. 21 
Contractul poate înceta prin reziliere la ini�iativa Furnizorului Schemei, f�r� acordarea 
niciunui preaviz, f�r� a pl�ti niciun fel de compensa�ie �i f�r� nicio alt� formalitate, atunci 
când beneficiarul: 
a) nu î�i îndepline�te oricare dintre obliga�iile asumate prin Contract sau în legisla�ia 
Schemei. 
b) ajunge în situa�ia de închidere opera�ional�, faliment, dizolvare sau insolven��. În 
aceast� situa�ie, beneficiarul este obligat s� in�tiin�eze MEAT în termen de maxim 5 zile 
calendaristice din momentul apari�iei situa�iilor inserate.   
c) a f�cut declara�ii false sau incomplete pentru a ob�ine finan�area prev�zut� în contract 
sau furnizeaz� rapoarte ce nu reprezint� realitatea; 
d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corup�ie în leg�tur� cu proiectul, stabilite 
printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv�. 
    
ART. 22 
Rezilierea contractului din motive precizate la art. 21 conduce la excluderea beneficiarului 
de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe 
nerambursabile în cadrul oric�rui Program administrat de MEAT, pe o perioad� de 3 ani de la 
data constat�rii neîndeplinirii condi�iilor care au condus la încetarea contractului �i la 
restituirea de c�tre beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile 
datorate de la data pl��ii pân� la data recuper�rii sau a ramburs�rii. 
 
XI. Cesiune 
ART.23 
Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre crean�ele sau 
obliga�iile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei ter�e p�r�i. 
    
XII. Rezolvarea �i solu�ionarea litigiilor 
ART. 24 
Prezentul contract se supune legisla�iei române�ti. 
 
ART. 25 
Eventualele litigii ivite în leg�tur� cu prezentul contract vor fi solu�ionate pe cale amiabil�. 
În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre solu�ionare instan�ei 
judec�tore�ti competente. 
 
XIII. For�a major�  
ART. 26 
For�a major� exonereaz� p�r�ile de r�spundere în cazul imposibilit��ii derul�rii contractului, 
execut�rii necorespunz�toare sau cu întârziere a obliga�iilor asumate prin prezentul 
contract. 
     
ART. 27 
Prin for�� major� se în�elege un eveniment independent de voin�a p�r�ilor, imprevizibil ori 
insurmontabil, ap�rut dup� încheierea contractului, care împiedic� p�r�ile s� î�i execute 
obliga�iile asumate. 
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ART. 28 
�Îndeplinirea contractului va fi suspendat� în perioada de ac�iune a for�ei majore, dar f�r� a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p�r�ilor pân� la apari�ia acesteia.  
 
 
ART. 29 
Partea care invoc� for�� major� este obligat� s� notifice celeilalte p�r�i în termen de 5 zile, 
prin intermediul aplica�iei electronic� sau po�ta electronic�, existen�a �i data de începere a 
evenimentului sau împrejur�rile considerate ca for�� major�, fiind obligat� s� ia toate 
m�surile posibile pentru limitarea consecin�elor produse de un asemenea caz. 
 
XIV. Dispozi�ii finale 
ART. 30 
Prezentul contract reprezint� voin�a p�r�ilor �i înl�tur� orice alt� în�elegere verbal� dintre 
acestea, anterioar� sau ulterioar� lui. 
 
ART. 31 
Prezentul contract se completeaz� cu prevederile Ordonan�ei de urgen�� nr. 224/2020 
privind unele m�suri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din 
domeniul turismului, alimenta�iei publice �i organiz�rii de evenimente, a c�ror activitate a 
fost afectat� în contextul pandemiei de COVID-19, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
Prezentul contract face parte integrant� �i este Anex� la procedura de implementare a 
Schemei instituite prin OUG nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele p�r�i, având aceea�i valoare pentru 
fiecare. 
 
 
AGEN�IA PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI �I 
MIJLOCII, ATRAGERE DE INVESTI�II �I 
PROMOVARE A EXPORTULUI ............... 
 

Beneficiar, 
.........................................................
................... 

Ordonator principal de credite 
................................. 
(semn�tura electronic�) 

Reprezentant legal/func�ia, 
............................................. 
(semn�tura electronic�) 

Control financiar preventiv propriu,
.................................................. 
(semn�tura electronic�) 

 

Compartiment economic, juridic 
 resurse umane �i administrativ, 
................................................. 
(semn�tura electronic�) 
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Anexa nr. 3 la procedur� 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 

 

Subsemnatul ................................... , legitimat prin BI/CI seria............. nr. ...., 

având func�ia de ................................, reprezentant legal al 

........................................, CUI ......................., cu sediul în ............................, 

împuternicesc pe Dl/Dna........................................., s� reprezinte entitatea pe care o 

reprezint legal, în toate ac�iunile necesare implement�rii m�surilor instituite prin ORDONAN�A 

DE URGEN�	 nr. 224/2020 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare privind unele m�suri pentru 

acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimenta�iei 

publice �i organiz�rii de evenimente, a c�ror activitate a fost afectat� în contextul pandemiei 

de COVID-19, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 

Împuternicitul va întreprinde toate ac�iunile �i va semna toate documentele necesare 

entit��ii juridice ........................................... în implementarea m�surilor de sprijin, în 

numele �i pentru Reprezentantul legal. 

 

  
 

REPREZENTANT LEGAL AL........................................  
         
Nume Prenume ................................                                    
       
 
Data  
................................... 
 
Semn�tura.................. 
�
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Anexa nr. 4 la procedur� 
 
 

Declara�ie pe propria r�spundere 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificat� cu actul de 
identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., 
cu domiciliul în localitatea .................……………., str. .....………………………………........ nr. ........... 
bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/jude�ul ............………………., în calitate de 
reprezentant legal/împuternicit al .............…………………………., declar pe propria r�spundere c� 
toate informa�iile furnizate �i consemnate în prezenta cerere sunt corecte �i complete.  
 
În�eleg c� orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informa�iilor în scopul de a ob�ine 
avantaje pecuniare este pedepsit� conform legii. 
 

A. Declar pe propria r�spundere c� activit��ile pentru care solicit finan�area prin prezenta 
m�sur� NU fac obiectul altui ajutor de stat. 

 
B. Declar pe propria r�spundere c�  

 
� NU am beneficiat de ajutor de stat în baza Cadrului temporar pentru m�suri de ajutor de stat de 

sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de c�tre Comisia 
European�  

� am beneficiat în  baza Cadrului temporar pentru m�suri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de c�tre Comisia European� de 
urm�toarele ajutoare de stat: 
 
 

 
 Nr. 
Crt. 

Anul acord�rii 
ajutorului de 
stat 

Forma ajutorului 
de stat 

Furnizorul 
ajutorului de 
stat 

Actul normativ în 
baza c�ruia a 
beneficiat de 
finan�are 

Cuantumul 
ajutorului  acordat 

    
    
    
    
TOTAL  

 
 
           
 

Semn�tura electronic� a reprezentantului legal/împuternicitului operatorului economic                            
 
 

�
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Anexa nr. 5 la procedur� 

DECLARA	IE 
privind tipul întreprinderii 

 
 

I. Datele de identificare ale întreprinderii 
 

Denumirea întreprinderii ________________________________________________________ 

 
Adresa sediului social___________________________________________________________ 
 
Cod unic de înregistrare_________________________________________________________ 
 
Numele �i func�ia ________________________________________________________________ 

(Pre�edintele Consiliului de Administra�ie, Director general sau echivalent) 
 
II. Tipul întreprinderii 

 
Indica�i, dup� caz, tipul întreprinderii: 
 
� Întreprindere autonom�  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar 
din situa�ia economico-financiar� a întreprinderii solicitante. Se va completa doar 
declara�ia, f�r� anexa nr. 6 – la procedur�. 
 
� Întreprindere partener� Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor  
efectuate conform anexei nr. 6 – la procedur�, precum �i a fi�elor adi�ionale care se  
vor ata�a la declara�ie. 
 
� Întreprindere legat�  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 6 – la procedur�, precum �i a fi�elor adi�ionale care se vor 
ata�a la declara�ie. 

 
 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 (dac� tipul societ��ii este 
partener� sau legat�) 

 
Exerci�iul financiar de referin��2 

Num�rul mediu anual de 
salaria�i 

Cifra de afaceri anual� net� (mii 
lei/mii  €) 

Active totale (mii 
lei/mii €) 

   
   

 
Important: Preciza�i dac�, fa�� de exerci�iul 
financiar anterior, datele financiare au înregistrat 
modific�ri care determin� încadrarea 
întreprinderii într-o alt� categorie (respectiv 
micro-întreprindere, întreprindere mic�, mijlocie 
sau mare). 

�   Nu
�   Da (în acest caz se va completa �i se 

va ata�a o declara�ie referitoare la 
exerci�iul financiar anterior) 

 

�������������������������������������������������
1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din  Ordonan�a Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii. 
2 Datele cu privire la num�rul mediu anual de salaria�i, cifra de afaceri anual� net�  �i activele totale sunt cele realizate în ultimul exerci�iu 
financiar raportate în situa�iile financiare anuale aprobate de ac�ionari sau asocia�i, respectiv pentru anul 2020, dac� societatea este partener� 
sau legat�. 
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Declar pe propria r�spundere c� datele din aceast� declara�ie �i din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
 
Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic3      

  
Numele...........................................................                                                   
Func�ia:……………………………….......... 
Semn�tura ......................................................  
Data semn�rii:……………………........…… 

�������������������������������������������������
3Cererile �i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea�i persoan�(reprezentant legal sau împuternicit) 
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Anexa nr. 6 la procedura  
CALCULUL 

pentru întreprinderile partenere sau legate 
 
 
 
 
Sec�iunile care trebuie incluse, dup� caz: 
    - sec�iunea  A, dac� întreprinderea solicitant� are cel pu�in o întreprindere partener� (precum �i orice 

fi�e adi�ionale); 
    - sec�iunea B dac� întreprinderea solicitant� este legat� cu cel pu�in o întreprindere (precum �i orice 

fi�e adi�ionale). 
 
 
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate 
Perioada de referin�� - anul 2020 

 Num�rul mediu 
anual de salaria�i 

Cifra de afaceri 
anual� net�  

( mii lei/ mii €) 

Total active  
(mii lei/ mii  €) 

1. Datele1 întreprinderii 
solicitante sau din situa�iile 
financiare anuale consolidate 
(se vor introduce datele din 
tabelul B1 din sec�iunea B2 ) 

   

2. Datele cumulate1 în mod 
propor�ional ale tuturor 
întreprinderilor partenere, 
dac� este cazul (se vor 
introduce datele din sec�iunea 
A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate1 (dac� 
exist�) - dac� nu au fost deja 
incluse prin consolidare la pct. 
1 din acest tabel (se vor 
introduce datele din tabelul B2 
din sec�iunea B) 

   

TOTAL    
 
 
Datele incluse în sec�iunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se 
stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 – la procedur�. 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
1 Datele cu privire la num�rul mediu anual de salaria�i, cifra de afaceri anual� net� �i activele totale sunt cele realizate în 
ultimul exerci�iu financiar raportate în situa�iile financiare anuale aprobate de ac�ionari sau asocia�i. În cazul întreprinderilor 
nou înfiin�ate, datele cu privire la num�rul mediu anual de salaria�i, cifra de afaceri anual� net� �i activele totale se determin� 
�i se declar� pe propria r�spundere. 
2 Datele întreprinderii, inclusiv num�rul mediu anual de salaria�i, sunt determinate pe baza situa�iilor financiare anuale �i a 
datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situa�iilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a 
situa�iilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclus�. 
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Sec�iunea A 
 

ÎNTREPRINDERI PARTENERE 
�

�

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat� "fi�a de parteneriat" (câte o fi�� pentru 
fiecare întreprindere partener� a întreprinderii solicitante �i pentru orice întreprindere partener� a 
oric�rei întreprinderi legate, ale c�rei date nu au fost înc� incluse în situa�iile financiare anuale 
consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din aceast� fi�� de parteneriat trebuie s� fie 
introduse în tabelul de mai jos. 
 

1. Date de identificare �i date financiare preliminare 
 

Tabelul A.1 
Întreprinderea partener� – Date de identificare Num�rul 

mediu 
anual de 
salaria�i 

Cifra de 
afaceri 

anual� net�  
(mii  lei/mii 

€) 

Active 
totale 
( mii 

lei/mii  €) 

Numele sau 
denumirea 
întreprinderii 

Adresa 
sediului  
social 

Cod unic de 
înregistrare 

Numele �i 
prenumele 

Pre�edintelui 
Consiliului de 
administra�ie, 

Director General 
sau echivalent 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
Total  
 
 
NOT	: 
Aceste date sunt rezultatul unui calcul propor�ional efectuat pe baza "fi�ei de parteneriat", pentru 
fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitant� este direct sau indirect partener�. 
Datele introduse în sec�iunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de 
întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere). 
Aceste date rezult� din situa�iile financiare anuale consolidate �i din alte date ale întreprinderii 
partenere, dac� exist�, la care se adaug� în propor�ie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate 
cu aceast� întreprindere partener�, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situa�iile 
financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dac� este necesar, ad�uga�i "fi�e privind 
leg�tura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situa�iile financiare 
anuale consolidate. 
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FI
A DE PARTENERIAT 
 

1. Date de identificare a întreprinderii 
 

Denumirea întreprinderii _____________________________________________________________ 
Adresa sediului social ___________________________________________________________________ 
Codul unic de înregistrare ___________________________________________________________ 
Numele, prenumele �i func�ia_______________________________________________________ 

Pre�edintelui Consiliului de administra�ie, Directorului general sau echivalent     

 

 

2. Date referitoare la întreprinderea legat� 
Perioada de referin�� - anul 2020 
 Num�rul mediu 

anual de salaria�i1 
Cifra de afaceri anual� net�  

(mii  lei/mii  €) 
Active totale2 

(mii  lei/ mii €) 
Total    

 
NOT	: 
Aceste date rezult� din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dac� exist�. La 
acestea se adaug� într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de aceast� 
întreprindere partener�, dac� datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja 
incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dac� este necesar, se va ad�uga „fi�a 
întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost înc� incluse prin consolidare. 
 
  3. Calculul propor�ional 
  a) Indica�i exact propor�ia de�inut�3 de întreprinderea solicitant� (sau de întreprinderea legat� prin 
intermediul c�reia se stabile�te leg�tura de parteneriat), în întreprinderea partener� la care se refer� 
aceast� fi��: 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Indica�i, de asemenea, propor�ia de�inut� de întreprinderea partener�, la care se refer� aceast� fi��, 
din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legat�) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  
 b) Introduce�i în tabelul de mai jos rezultatul calculului propor�ional ob�inut prin aplicarea celui mai 
mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2. 
 
 

Tabelul de parteneriat – A.2 
Procent Num�rul mediu 

anual de salaria�i 
Cifra de afaceri anual� 

net� (mii lei/mii  €) 
Active totale3 (mii  lei/ 

mii  €) 
Valoare rezultat� în 
urma aplic�rii celui 
mai mare procent la 
datele introduse în 
tabelul de la pct. 1. 

  

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. 

�������������������������������������������������
1În cazul în care în situa�iile financiare anuale consolidate nu exist� date privind num�rul de personal, calculul se face prin 
cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
2Active totale reprezint� active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans 
3Procent din capitalul social sau din drepturile de vot de�inute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie 
cumulat� propor�ia de�inut� de fiecare întreprindere legat� în aceea�i întreprindere partener� 
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Sec�iunea B 
 

ÎNTREPRINDERI LEGATE 
 
 
1. Determinarea situa�iei aplicabile întreprinderii care solicit� încadrarea în categoria 
întreprinderilor mici �i mijlocii: 
 � Cazul 1: Întreprinderea solicitant� �ine situa�ii financiare anuale consolidate sau este inclus� în 
situa�iile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). 
 
 � Cazul 2: Întreprinderea solicitant� sau una ori mai multe întreprinderi legate nu 
întocme�te/întocmesc ori nu este/nu sunt inclus�/incluse în situa�iile financiare anuale consolidate 
(tabelul B2). 
 
NOT	: 
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitant� deriv� din situa�iile financiare anuale �i din 
alte date ale acestora, consolidate dac� este cazul. La acestea se adaug� în mod propor�ional datele 
oric�rei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situat� imediat în aval sau în 
amonte, dac� nu a fost deja inclus� prin consolidare4. 
 
2. Metode de calcul pentru fiecare caz 
 
Cazul 1: Situa�iile financiare anuale consolidate reprezint� baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de 
mai jos. 
 
Tabelul B1 

 Num�rul mediu 
anual de salaria�i5 

Cifra de afaceri anual� net�  
(mii  lei/ mii  €) 

Active totale 
(mii  lei/ mii  €) 

Total    
 
 
Datele introduse în sec�iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul 
„Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”. 
 
   

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare 
Întreprinderea legat�   
(denumire/date de 
identificare) 

Adresa sediului social Cod unic de 
înregistrare  

Numele �i prenumele 
pre�edintelui consiliului de 
administra�ie, director 
general sau echivalent 

A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
 
NOT	: 
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost înc� incluse în situa�iile 
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele 
aferente acestora �i o "fi�� de parteneriat" trebuie ad�ugate la sec�iunea A. 
 
 

�������������������������������������������������
4 Defini�ia întreprinderii legate din Ordonan�a de Guvern nr.27/2006 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 346/2004 
privind stimularea �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii. 
5 În cazul în care în situa�iile financiare anuale consolidate nu exist� date privind num�rul de personal, calculul se face prin 
cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
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Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legat� (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va 
completa o "fi�� privind leg�tura dintre întreprinderi" �i se vor ad�uga datele din situa�iile financiare 
anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. 

 
Tabelul B2 

Întreprinderea 
num�rul: 

Num�rul mediu anual 
de salaria�i 

Cifra de afaceri anual� net�  
(mii  lei/ mii  €) 

Active totale 
(mii  lei/ mii  €) 

1. *)  
2. *)  
3. *)  
4. *)  
5. *)  

Total  
*) Ata�a�i câte o "fi�� privind leg�tura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere. 

 
NOT	 
Datele rezultate în sec�iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul 
„Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate)  
 
 
Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic6 
 
 
 
Numele...........................................................                                        
Func�ia:……………………………….......... 
Semn�tura ......................................................    
Data semn�rii:……………………........…… 

�������������������������������������������������
6Cererile �i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea�i persoan�(reprezentant legal sau împuternicit) 
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FI
A 
privind leg�tura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, sec�iunea B 

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situa�iile financiare anuale consolidate) 
 
 
1. Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii 
________________________________________________________________________________ 
Adresa sediului social 
________________________________________________________________________________ 
Codul unic de înregistrare 
________________________________________________________________________________ 
Numele, prenumele �i func�ia 
________________________________________________________________________________ 

Pre�edintelui consiliului de administra�ie, Directorului general sau echivalent     

 
2.Date referitoare la întreprindere 

 
Perioada de referin�� -2020 
 Num�rul mediu 

anual de salaria�i7 
Cifra de afaceri 

anual� net�  
(mii  lei/ mii €) 

Active totale 
(mii lei/ mii €) 

Total    
 
  
Datele trebuie introduse în tabelul B2 din sec�iunea B. 
 
 
NOT	: 

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitant� sunt extrase din situa�iile financiare 
anuale �i din alte date aferente acestora, consolidate dac� este cazul. La acestea se adaug� în mod 
propor�ional datele oric�rei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situat� imediat 
în aval sau în amonte de aceasta, dac� nu au fost deja incluse în situa�iile financiare anuale consolidate. 
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu 
întreprinderea solicitant�. Datele aferente acestora �i "fi�a de parteneriat" trebuie introduse în 
sec�iunea A. 
 
Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic8        
 
Numele...........................................................                                        
Func�ia:……………………………….......... 
Semn�tura ......................................................    
Data semn�rii:……………………........…… 
 

�������������������������������������������������
7 În cazul în care în situa�iile financiare anuale  consolidate nu exist� date privind num�rul mediu anual de salaria�i, calculul se 
face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate 
8Cererile �i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea�i persoan� (reprezentant legal sau împuternicit) 
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Anexa nr. 7 la procedur� 

 

Anex� la Raportul privind baza de calcul a ajutorului de stat ce se acord� sub forma unor granturi 
în temeiul Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 224/2020, cu modific�rile �i complet�rile 

ulterioare (RAPORT SINTEZ�) 

 
1. Date de identificare ale Beneficiarului: 

Denumire  

CIF  

Localitate  

Jude�  

 
2. Cifra de afaceri/Volumul de activitate raportat de Beneficiar în Situa�iile 

financiare/Raport�rile financiare anuale depuse la organele fiscale competente: 

Total cifr� de afaceri/ Volum de activitate 2019  Ron 

Total cifr� de afaceri/ Volum de activitate 2020  Ron 

 
3. Baza de calcul a ajutorului de stat acordat potrivit OUG nr. 224/2020 cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare 
 

Nr. 
crt. An financiar 

Cifra de afaceri eligibil�/ Volum de afaceri 
eligibil 2019/2020 

Conform Coduri CAEN men�ionate în OUG 
224/2020 

1 2019  RON 

2 2020  RON 

3 Baza de calcul conform OUG 224/2020  
(1) – (2) 

 RON 

4 Valoare maxim� grant (RON) 
Baza de calcul (3) x 20% 

 RON 

5 Valoare maxim� grant (EURO) 
Valoare maxim� grant(RON)/curs valutar 
BNR la data xx.xx.2021 

 EUR 

 

Data: ….. 
 

Beneficiar Auditor/Expert contabil 

Denumire 
 

Denumire 
Certificat/Nr autoriza�ie 
 

Semn�tura: L.S……….. Semn�tura: L.S… 
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Anexa nr. 8 la procedur� 
 
 
 

 
Lista Agen�iilor pentru IMM, Atragere de Investi�ii �i Promovare a Exportului 

(AIMMAIPE) 
 
 

Nr. 
crt. 

AIMMAIPE 
(Jude�e arondate) 

ADRESA TELEFON/ FAX/E-MAIL 

1. BRA
OV 
Bra�ov 
Covasna  
Sibiu 

Str. Turnului, nr.5, 
Cladirea AJOFM, et. 1, 
Bra�ov, C.P. 500152  

Callcenter: 0217950098 
0268-548.018 tel. 
0268-548.017 fax 
www.imm.gov.ro 
agentia.brasov@imm.gov.ro 

2. CLUJ-NAPOCA 
Bihor 
Bistri�a N�s�ud 
Cluj  
Maramure� 
Satu Mare 
S�laj 

Str. Horea, nr. 3, et.
3, Cluj-Napoca, C.P. 
400174 
 

Callcenter: 0217950098 
0264-487.224 tel. 
0264-487.244 fax    
www.imm.gov.ro 
agentia.cluj@imm.gov.ro 

3. CONSTAN	A 
Br�ila 
Buz�u 
Constan�a 
Gala�i 
Tulcea 
Vrancea 

Bd. Tomis, nr. 79-81, 
et. 3,  Constan�a, C.P. 
900669 
 

Callcenter: 0217950098 
0241-661.253 tel.  
0241-661.254 fax 
www.imm.gov.ro 
agentia.constanta@imm.gov.ro 

4. CRAIOVA 
Dolj 
Gorj 
Mehedin�i 
Olt 
Vâlcea 

Str. 
tefan cel Mare 
nr. 12, et. 3, Craiova, 
C.P. 200130 
 

Callcenter: 0217950098 
0251-510.785 tel./fax 
www.imm.gov.ro 
agentia.craiova@imm.gov.ro 
 
 

5. IA
I 
Bac�u 
Boto�ani 
Ia�i 
Neam� 
Suceava 
Vaslui 

Str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 45A, 
bl. B2, Iasicon 
Towers, Ia�i, C.P. 
700305  
 

Callcenter: 0217950098 
0232-261.101 tel./fax   
0232-240.213 tel. 
www.imm.gov.ro 
agentia.iasi@imm.gov.ro 

6. PLOIE
TI 
Arge� 
C�l�ra�i 
Dâmbovi�a 
Giurgiu 
Ialomi�a 
Prahova 
Teleorman 

Bd. Republicii, nr. 12, 
Bl. 33, B1 – B2, 
Ploie�ti, C.P. 100066 

Callcenter: 0217950098 
0244-522.085 tel. 
0244-544.054 fax 
www.imm.gov.ro 
agentia.ploiesti@imm.gov.ro 

7. TÂRGU MURE
 
Alba 
Harghita 
Mure� 

Str. Gheorghe Doja,
nr. 25, Târgu Mure�, 
C.P. 540342 
 

Callcenter: 0217950098 
0265-311.660 tel. 
0265-260.818 fax 
www.imm.gov.ro 
agentia.targumures@imm.gov.ro 
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8. TIMI
OARA 
Arad 
Cara�-Severin 
Hunedoara 
Timi� 

Bd. Eroilor de la Tisa,
nr. 22, Timi�oara, 
C.P. 300575 
 

Callcenter: 0217950098 
0256-292.739 tel. 
0256-292.767 fax 
www.imm.gov.ro 
agentia.timisoara@imm.gov.ro 

9. 
 
 
 
 

BUCURESTI 
Bucuresti 
Ilfov 

Str. Poterasi, nr. 11, 
sector 4, Bucuresti, 
C.P. 040263  

Callcenter: 0217950098 
0374-490.686 tel. 
0374-092.945 fax. 
www.imm.gov.ro 
agentia.bucuresti@imm.gov.ro  
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