Măsuri de sprijin a economiei în
contextul pandemiei COVID-19

Iunie 2020

Campanii
de promovare
Măsuri pentru
companii Social Media
Credite – IMM INVEST
Întreprinderile mici și mijlocii pot accesa unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau pentru capital de lucru,
garantate de stat, prin programul IMM Invest.

✓ Perioada de acoperire prin grant de la stat a dobânzii și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordării
creditelor/liniilor de credit contractate și până la 31 decembrie 2020.
✓ Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, respectiv perioada în care sunteți selectat și se emite scrisoarea de
garanţie/acordul de finanțare, este limitată la data de 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata
grantului se întinde până la data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.
Cum aplicați?
❑ Vă inregistrați pe platforma www.imminvest.ro, completați datele de identificare și declaraţia IMM și aplicati pentru unul sau
mai multe credite.
❑ Dupa verificare, Fondul Național pentru IMM-uri (FNGCIMM) emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul
programului și transmite documentele băncii selectate.
❑ Banca analizează cererea și adoptă intern decizia de acordare a creditului. Creditele se acordă în funcție de criteriile
prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale
FNGCIMM.
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Campanii
de promovare
Măsuri pentru
companii Social Media
Credite – IMM INVEST
Credite pentru capital de lucru
•
•
•
•
•

Întreprinderi mijlocii
finanțări în valoare de până la 5.000.000 lei;
garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor,
exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
durata finanțării este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de
prelungire pentru încă 36 de luni;
rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5%/an, subvenționată
100% de la bugetul de stat până la data de 31.12.2020;
costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor
acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de
stat

•
•
•

•
•

Întreprinderi mici si micro
finanțări în valoare de până la 1.000.000 lei pentru întreprinderi mici si
până la 500.000 lei pentru microîntreprinderi;
garanții de stat în valoare de maxim 90% din valoarea creditului,
exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
durata finanțării este de până la 36 de luni, cu posibilitatea de
prelungire pentru încă 36 luni;
rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5 %/an, subvenționată
100% de la bugetul de stat până la 31.12.2020;
costurile de acordare, monitorizare si administrare a garanțiilor
acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de
stat.

Credite pentru investitii
•
•
•
•

•

Întreprinderi mijlocii
finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor,
exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
durata finanțării este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei
perioade de grație de maxim 18 luni;
rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2%/an, subvenționată 100%
de la bugetul de stat până la data de 31.12.2020;
costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor
acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de
stat.

•
•
•
•

•

Întreprinderi mici si micro
finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea
creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele si spezele aferente;
durata finanțării este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei
perioade de grație de max. 18 luni;
rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2%/an, subvenționată 100%
de la bugetul de stat până la data de 31.12.2020;
costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor
acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de
stat.
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de promovare
Măsuri pentru
companii Social Media
Sprijin financiar pentru salariați
Începând cu data de 1 iunie, dacă ați avut angajați care au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic suportată de stat sau au
avut contractele individuale de muncă suspendate și nu au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic, puteți aplica pentru
decontarea a 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă, dar nu mai mult de 41,5% din salariul mediu
brut, pentru o perioadă de 3 luni.
✓ Măsura se aplică numai pentru angajații care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum
15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.

✓ Pentru a beneficia de sprijin, aveți obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu
excepția lucrătorilor sezonieri. Acestă obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din
motive neimputabile angajatorului.
Cum aplicați?
❑ Pentru decontarea sumei, este necesar să suportați contravaloarea salariilor angajaților și, începând cu data de întâi până
la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, să depuneți prin e-mail la agențiile
pentru ocuparea forței de munca județene în raza cărora aveți sediul social o cerere semnată de reprezentantul lega,
însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă.
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Campanii
de promovare
Măsuri pentru
companii Social Media
Subvenții pentru angajare
Dacă angajați între 1 iunie și 31 decembrie 2020 pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste
50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă,
înregistrate ca șomeri sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri, puteți primi lunar, pe o
perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei.
✓ Pentru a beneficia de subvenție, aveți obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de
la împlinirea termenului de 12 luni de subvenționare din partea statului.

✓ Măsura se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii
străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.
Cum aplicați?
❑ Sumele se acordă la cererea angajatorilor, depusă prin e-mail, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în
raza cărora aveti sediul social. Procedura de acordare a sumelor urmează să se stabilească de către autorități.
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Campanii
de promovare
Măsuri pentru
companii Social Media
Facilități fiscale
Amnistie fiscală pentru dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restanțelor până la
data de 15 decembrie 2020:

✓ Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31
martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care la această dată au în sold atât obligații bugetare accesorii cât și obligații
bugetare principale
❑ Pentru a beneficia de măsura, nu trebuie să mai aveți nicio datorie cu excepția accesoriilor care se anulează, astfel ca
trebuie plătite obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, achitate obligațiile curente, depuse toate
declarațiile fiscale și depusă cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.
✓ Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de
debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv
❑ Dacă considerați că sunt erori în sumele declarate inițial puteti depune declarație rectificativă prin care să declarați
obligațiile suplimentare și puteți beneficia de anularea accesoriilor aferente dacă plătiți aceste obligații, precum și
obligațiile curente, depuneți toate declarațiile fiscale și cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.
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de promovare
Măsuri pentru
companii Social Media
Facilități fiscale
✓ Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare
datei de 31 martie 2020 inclusiv dacă la această dată contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligațiile bugetare
principale au fost stinse
❑ Pentru a beneficia de măsura, trebuie să plătiți obligațiile curente, să depuneți toate declarațiile fiscale si cererea de
anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.
✓ Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare
datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale sau verificării
situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență
❑ Dacă aveti în derulare o inspecție fiscală sau o verificare a situației fiscale personale puteți beneficia de anularea
accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătiți aceste obligații până la
termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depuneți cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de
zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior
acestei date.
✓ Debitorii își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data
emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii. Cei interesați pot să notifice organul fiscal
cu privire la acestă intenție până la data de 30 septembrie 2020.
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companii Social Media
Facilități fiscale
✓ Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de alertă
plus 90 de zile de la încetarea acesteia. Sunt incluse și documentele emise de Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor: permisele de conducere românești, autorizațiile de circulație provizorie, dovezile înlocuitoare
ale certificatelor de înmatriculare și ale permiselor de conducere eliberate de către serviciile publice comunitare regim
premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor la depunerea dosarelor de înmatriculare/ transcriere/ certificate de
înmatriculare sau preschimbare permise de conducere românești/străine sau duplicate. De asemenea, menționăm:
licențele comunitare și copiile conforme ale acestora, certificatele de transport în cont propriu și copiile conforme ale
acestora, licențele pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogări și intermediare a
operațiunilor de transport rutier.
✓ Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite
care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.
Aceste măsuri fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
✓ Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la
încetarea stării de urgență.
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Amânarea ratelor
Începând cu data de 30 martie, aveți posibilitatea de a solicita suspendarea plății ratelor aferente împrumuturilor, reprezentând
rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

✓ Puteți beneficia de această facilitate doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență
sau daca ați efectuat plata acestor restanțe până la data la care solicitați suspendarea obligației de plată.
✓ De asemenea, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:
➢ dețineți unul din cele două Certificate de Situație de Urgență emise de Ministerul Economiei prin care se constată
diminuarea veniturilor / încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media
lunilor ianuarie și februarie 2020 sau că activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de
autoritățile publice pe perioada stării de urgență.
➢ nu vă aflați în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.

Cum aplicați?
❑ Reprezentantul legal al firmei trimite creditorului o solicitare în acest sens cel mai târziu până la 15 iunie 2020.
❑ Creditorul analizează solicitarea și în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării va comunică
decizia sa de aprobare sau respingere. Decizia de aprobare include numărul de rate solicitate și aprobarea suspendării la
plată și vi se comunică la datele de contact precizate în contractul de credit.
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