
Opțiunea ajutoarelor de stat pentru 
companiile ce întâmpină dificultăți 
cauzate de pandemia COVID-19  



Impactul economic 
cauzat de pandemia de 
COVID-19 asupra afacerii 
dumneavoastră poate fi 
diminuat prin măsurile de 
salvgardare adoptate de 
statul român

Pe lângă faptul că reprezintă o criză severă de sănătate 
pentru cetățeni, pandemia de COVID-19 cauzează un șoc 
economic cu un impact semnificativ într-o multitudine 
de industrii. Guvernul României a aprobat deja o serie de 
măsuri economice pentru a veni în ajutorul companiilor 
care întâmpină dificultăți cauzate de răspândirea COVID-19. 
Alte măsuri sunt disponibile în cadrul legislativ existent. În 
cuprinsul acestui material, veți identifica diferite scenarii 
în care compania dvs. se poate încadra, precum și opțiunile 
disponibile afacerilor pentru a accesa lichiditățile necesare 
asigurării continuității activității economice în timpul și 
ulterior pandemiei COVID-19. 

Ajutoare de stat pentru salvare – împrumuturile sunt 
acordate conform Comunicării Comisiei Europene în 
ceea ce privește ajutoarele de stat pentru salvarea și 
restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în 
dificultate. 
În timp ce ajutoarele de stat pentru salvare sunt aplicabile în mod 
tradițional companiilor care se confruntă cu o depreciere financiară 
semnificativă, observată printr-un raport de la un an la altul, decizia 
Comisiei Europene este de a permite statelor membre să utilizeze 
flexibilitate deplină în ceea ce privește regulile privind ajutoarele 
de stat, furnizând astfel sprijin financiar imediat pentru acoperirea 
pagubelor cauzate de pandemia COVID-19.

Garanții de stat pentru expuneri mari (ce depășesc 50 
milioane euro), în baza unui memorandum transmis 
de către Eximbank S.A.
Acest tip de ajutor vizează în special întreprinderile mari ce se 
confruntă cu o lipsă semnificativă de lichidități în contextul pandemiei 
COVID-19. Pentru a depăși această dificultate și a asigura continuitatea 
business-ului, compania poate solicita oricărei bănci comerciale un 
credit pentru acoperirea nevoii de lichiditate, beneficiind de o garanție 
de stat (prin Eximbank) ce acoperă până la 80% din valoarea creditată. 

Proiecte pentru reprofilarea producției* pentru 
combaterea efectelor cauzate de COVID-19: ajutoarele 
de stat sunt oferite în baza Hotărârii de Guvern  
nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor 
de stat, cu scopul de a stimula investițiile cu un 
impact major asupra economiei, dacă, între altele: 

 • Investiția planificată este de minim 0.93 milioane euro;

 • Compania dvs. are o marjă de profit netă pozitivă și capital 
propriu pozitiv (aplicabil în cazul structurilor preexistente) și un 
capital social subscris și vărsat de minim 21K euro.  

* Aceste proiecte pot implica o schimbare fundamentală sau 
o diversificare a activității și ar putea consta, spre exemplu, în 
reorientarea producției de materiale plastice înspre producția de 
măști și echipamente de protecție, sau fabricarea de produse chimice 
reorientate către dezinfectanți și biocide etc.. 

Măsuri  
generale

1

3

2



Împrumuturile bancare garantate de stat cu dobânzi 
subvenționate și comisioane de administrare suportate 
de către stat ce pot fi accesate de IMM-uri vor fi 
calculate in functie de indicatori financiari concreti, iar 
sumele maxime sunt disponibile după cum urmează: 

 • Pentru IMM-uri Statul Român va oferi garanții care acoperă până 
la 80% din sumele principale împrumutate sub forma unuia sau 
mai multor credit(e) pentru realizarea de investiții sau linii 
de credit pentru capital de lucru acordate de către instituțiile 
de credit. Valoarea maximă cumulată a finanțării acordate unui 
IMM este plafonată la 10 milioane lei, existând și un sub-plafon 
pentru liniile de credit pentru capital de lucru de 5 milioane lei și 
de 10 milioadne lei pentru credite de investiții;

 • Pentru microîntreprinderi garanțiile de stat acordate pentru 
liniile de credit pentru capital de lucru pot fi de până la 90% 
din sumele principale împrumutate pentru creditele de până în 
500.000 lei

 • Pentru întreprinderi mici garanțiile de stat acordate pentru liniile 
de credit pentru capital de lucru pot fi de până la 90% din sumele 
principale împrumutate pentru creditele de până la 1.000.000 lei (dar 
nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din 
ultimii doi ani fiscali)

Sectorul bancar joacă un rol important în combaterea efectelor 
pandemiei provocată de COVID-19, prin distribuirea ajutoarelor de stat 
către IMM-uri. Intermedierea financiară corespondentă ar trebui să 
ofere garanții și să se asigure că avantajele sunt transmise în cea mai 
mare măsură posibilă către beneficiarii finali.

Măsuri aplicabile 
întreprinderilor mici 
și mijlocii

Insert title goes here

Cu ce vă putem ajuta?

Evaluarea 
condițiilor 

de 
eligibilitate

Redactarea și depunerea 
documentației necesare,

inclusiv planificarea și 
modelarea financiară 

Asistență în timpul 
negocierilor cu

autoritățile până la alocarea 
și primirea fondurilor

Lucrăm în permanență în toate liniile noastre de 
servicii pentru a asigura asistență specializată 
în depășirea pandemiei COVID-19. Am creat 
o echipă de lucru multidisciplinară din toate 
domeniile de activitate (servicii fiscale, juridice, 
financiare și de consultanță), ce asistă clienții 
și asigură opinii avizate în acest context fără 
precedent, când deciziile trebuie să fie luate 
foarte rapid pentru a minimiza impactul asupra 
mediului de afaceri.  

Care sunt primii pași pe 
care îi putem face în ceea ce 
privește instrumentele de 
ajutor pentru compania dvs.?

Chiar și în contextul global fără precedent de 
astăzi, grupul nostru de lucru COVID-19 
lucrează permanent pentru a asigura 
continuitatea afacerii dvs. și pentru a găsi 
soluții în vederea asigurării lichidității necesare 
companiei dvs., cu scopul de a depăși criza 
generată de  COVID-19.

Prioritatea noastră o reprezintă 
înțelegere nevoilor imediate ale 
companiei dvs., și stabilirea unui 
plan de acțiune pentru următoare 
perioadă, ce va include:

 • Experiența noastră în consultanță, strategie și operațiuni va ajuta 
să identificați fondurile disponibile și va asigura un plan de acțiune pentru 
perioada imediat următoare. Avem o expertiză vastă în operarea cu scheme 
de ajutor de stat și în programele europene privind sistemul de ajutoare, cu 
o înțelegere complexă a instrumentelor financiare și fiscale relevante;

 • Datorită experienței noastre în modelarea financiară, putem elabora 
imediat un plan de afaceri care va arăta modul în care compania dvs. ar 
beneficia de surse de lichiditate acordate de către statul român;

 • Experiența juridică în gestionarea politicilor europene și transpunerea lor 
în legislația națională asigură că afacerea dvs. va beneficia de consultanță 
juridică specializată în domeniul ajutorului de stat și al sectorului public. 
Reff & Asociații este membră a rețelei globale Deloitte Legal, având acces la 
cele mai bune practici în dreptul concurenței din întreaga lume, beneficiind 
de un punct de referință al modului în care măsurile de salvare au fost 
implementate în alte țări afectate de răspândirea COVID-19. 
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