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NOTĂ 

privind graficul de implementare a măsurilor pentru acordare de microgranturi și granturi 
pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agricultură, acvacultură, 

piscicultură și industrie alimentară cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la 
bugetul de stat 

 

                             

 

I. Context 

 

Pandemia de COVID-19, ale cărei efecte se resimt accentuat în economie, a afectat în mod 
semnificativ sectorul agroalimentar. Principalele provocări cu care întreprinderile din domeniul 
agroalimentar se confruntă sunt schimbarea modelelor de consum la nivel de consumator și pe 
lanțurile de comercializare, schimbarea raportului dintre produsele proaspete și produsele de 
bază, creșterea livrărilor online, sincopele în sectorul de prelucrare agroindustrială, închiderea 
operatorilor economici pentru care acestea erau furnizori.   
      
Întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se confruntă și în acest an cu o lipsă majoră  de 
lichiditate. Acest lucru a afectat din anul 2020 grav situația economică a multor întreprinderi și 
situația angajaților acestora, periclitând supraviețuirea lor. 
 
Toate aceste provocări au ca efect declinul producției, însoțit de scăderea veniturilor operatorilor 
economici din domeniul agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară, precum și 
majorarea prețurilor produselor de bază pentru a acoperi pierderile înregistrate pe parcursul 
anilor pandemici și a rămâne activi în piață.  
 
Pentru a reduce impactul semnificativ înregistrat la nivelul populației prin creșterea prețurilor la 
produsele de bază și derivatele acestora, precum și pentru a asigura redresarea întreprinderilor 
din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare, unele dintre cele mai 
afectate domenii de efectele pandemiei COVID-19, Guvernul României a adoptat un pachet de 
măsuri, ”Sprijin pentru România”, pentru atenuarea efectelor generate de criza economică atât 
pentru mediul de afaceri, cât și pentru populație.  
 
Rezultatul finanțării unui număr cât mai mare de entități, aproximativ 20.000 din domeniul 
agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară care deține o parte însemnată în 
ponderea sectoarelor economice la nivelul economiei României, va conduce la redresarea 
economică națională, crearea de noi locuri de muncă cu un impact major asupra echilibrelor 
macroeconomice ale României.  

Aprob,  

Nicolae-Ionel CIUCĂ 

PRIM-MINISTRU 
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Având în vedere interesul ridicat al Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu privire la măsurile de sprijin 
și relansare economică implementate de Guvernul României, rezultă că entitățile din domeniul 
agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare au nevoie de granturi pentru capital 
de lucru necesare pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, 
mărfuri, materiale consumabile, dar și pentru achiziționarea de echipamente, utilaje, tehnologii, 
iar în lipsa capitalului de lucru redresarea activității curente va fi dificil de realizat.  
 
Măsurile propuse sunt imperios necesare a fi adoptate în regim de urgență având în vedere faptul 
că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 30 iunie 2022, data limită prevăzută de 
Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene din 4.04.2020, cu modificările și completările ulterioare.  
 
În lipsa măsurilor propuse, în domeniul agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie 
alimentară, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului 
României, nu va beneficia de condiții de finanțare adecvate pentru proiectele de relansare a 
activităților, pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente a întreprinderilor grav 
afectate de pandemia COVID-19. 

 

II. Acțiuni și graficul de implementare a măsurilor pentru acordare de microgranturi și 
granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat 

 

Entități implicate: 

 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programului Operațional Competitivitate 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în parteneriat cu 
agențiile subordonate, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Agenția 
pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumite în continuare AFIR/APIA 

 Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, în parteneriat cu 
agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a 
exportului, denumite în continuare AIMMAIPE 

 Serviciul de Telecomunicații Speciale 

                        

Nr.crt. Măsura de întreprins Termen  Entitate 
responsabilă 

1. Aprobare prin Ordin al ministrului 
MIPE a Ghidului solicitantului pentru 
beneficiarii MAT/MADR 

09/05/2022 MIPE 

2. Semnare protocoale între entitățile 
implicate în implementarea măsurilor 
de sprijin 

09/05/2022 – 
12/05/2022 

MADR, MAT, STS 

3. Lansare apel de proiecte pentru 
beneficiarii MAT/MADR 

10/05/2022 MIPE 

4.  Instruire personal MADR, în 
parteneriat cu APIA/AFIR 

10/05/2022  STS 

5. Transmitere la AM POC a 
Formularelor F1 în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 40/2015, cu 
modificările și completările 
ulterioare, pentru introducerea 
sumelor necesare în bugetele MAT și 
MADR 

10-16/06/2022 MAT și MADR 
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6. Publicare în consultare publică a 
procedurii de implementare destinată 
beneficiarilor ajutorului de stat 

13/05/2022 MAT și MADR 

7. Transmitere prin sistemul electronic 
MySMIS a cererilor de finanțare de 
către MAT și MADR  

16/05/2022 MAT și MADR 

8. Evaluare cereri de finanțare MAT și 
MADR 

16-19/05/2022 MIPE - AMPOC 

9. Semnare contracte de finanțare cu 
MAT și MADR 

20/05/2022 MIPE, MAT, MADR 

10. Aprobare și publicare Proceduri de 
implementare/ Ghidul solicitantului 
pentru beneficiarii ajutorului de stat 
prin Ordin al ministrului MAT și MADR 
în Monitorul Oficial 

24/05/2022 MAT, MADR 

11. Lansare apelului de proiecte pentru 
granturi pentru capital de lucru 

26/05/2022 – 
31/05/2022 

MAT 

12. Lansare apelului de proiecte pentru 
microgranturi 

27/05/2022 – 
31/05/2022 

MADR 

13. Întocmire Listei beneficiarilor finali 02/06/2022 MAT și MADR 

14. Încheiere contracte ajutor de stat  03-30/06/2022 MAT și MADR 

 

Concluzii și propuneri 

 

Având în vedere necesitatea respectării stricte a Graficului de implementare în vederea acordării 
de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agriculturii, 
pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
și de la bugetul de stat cu încadrarea în data de 30 iunie 2022, data limită prevăzută de 
Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene din 04.04.2020, cu modificările și completările ulterioare,  Guvernul României. 

Propunem aprobarea Graficului privind implementarea măsurilor pentru acordare de 
microgranturi și granturi pentru capital de lucru. 

 

 

Marcel-Ioan BOLOȘ 

ministrul investițiilor și proiectelor europene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


