
MĂSURA 1 -  MICROGRANTURI ACORDATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ŞI DE LA 
BUGETUL DE STAT PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI AGROALIMENTARE 
 
Data inscrierii: 27 mai 2022  
 
Măsura 1 , microgranturi de câte 5.000 de euro pentru SRL fără angajați la 31 decembrie 2019, precum și 
pentru PFA, II, IF din sectoarele eligibile. Bugetul msăurii este de 50 de milioane de euro, bani care ajung 
pentru 10.000 de beneficiari. Ministerul Agriculturii este cel care administrează măsura. 
 
Condiții de eligibilitate la microgranturi 2022: 

 solicitanții au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice 
înainte de data de 31 decembrie 2019; 

 solicitantii IMM – microintreprinderi, mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse 
ca nu detin salariati la data de 31.12.2019 

 au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin 
echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. prin excepție, la  solicitanții 
care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al 
cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu 
suma de 415 euro. Tot prin excepție, PFA, II, IF nu vor condiționate de plafonul cifrei de afaceri. 

 își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de 
microgrant. 

 Au avut activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în lista din 
anexa la OUG nr 61/2022. 

Cheltuieli eligibile 

 a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de 
stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; 

 b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit 
contractelor încheiate; 

 c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența 
pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole; 

 d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția 
serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă; 

 e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura 
mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente; 

 f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente 
necesare pentru reluarea activității; 

 g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale 

Altele 

 Cursul de schimb valutar utilizat este cursul info/euro aferent lunii mai 2022, respectiv 1 euro = 
4,9479 RON. 

 Beneficiarii pot utiliza granturile și microgranturile pentru susținerea cheltuielilor eligibile angajate 
după data de 1 februarie 2020. 

 Fondurile aferente măsurilor de sprijin se plătesc după verificarea condițiilor de cumul al ajutorului 
de stat, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de stat, cu condiția 
încadrării în plafoanele menționate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru 
fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 
euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de 
produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară 
activitatea în celelalte domenii de activitate. 

 Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să fie în legătură cu activitățile/subactivitățile 

codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare. 



 

 


