
 
MASURA 2 - GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE BENEFICIARILOR DIN DOMENIUL 
INDUSTRIEI AGROALIMENTARE 
 

Data înscrierii 26 mai 2022   

Măsura 2, granturi de capital de lucru de câte 5.000-120.000 euro pentru microîntreprinderi și 

firme mici și mijlocii. Buget total: 250 milioane euro. Aproximativ 10.000 de beneficiari ar urma să 

aibă măsura. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT). 

 
Buget de 250 de milioane de euro va fi alocat pentru granturi de capital de lucru cu valori de câte 
5.000-120.000 de euro fiecare. 
Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel: 

 a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 
euro, valoarea grantului este de 5.000 euro; 
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, 
valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 
euro. 

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat 
la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat. 
Condiții de eligibilitate la granturile de capital de lucru 
 
Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: 

 a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de 
exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de 
finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse; 

 b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% 
din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru; 

 c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, 
pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în 
care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri. 

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

 Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit 
prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019 

 
Granturi de max. 120.000 EUR - cheltuieli eligibile 
Beneficiarii  vor putea folosi granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, 
pentru următoarele tipuri de cheltuieli : 

 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 necesare activității curente, cu excepția serviciilor 
de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte; 

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

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

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

 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. 

 


