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SCHEME DE GRANTURI PENTRU IMM SI PFA                                                                                                                      

______________________________________________________ 

 

 

VALOARE 

GRANT 

2.000 EURO 

BENEFICIARI 

ELIGIBILI 

IMM, PFA, ONG, Cabinete medicale individuale care isi desfasoara activitate intr-unul dintre 

domeniile de activitate prevazute in Anexa nr.1la OUG 130/2020. 

CONDITII 

CUMULATIVE 

BENEFICIARI 

 minim 1 an activitate operațională înainte de data depunerii cererii de finanțare.  Exceptie: 
PFA/Cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până 
la data de 01.02.2020; 

 CA în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în 
lei a 5.000 euro. Exceptie: Cabinete medicale individuale, PFA, ONG.  

 mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea micrograntului, 
 nu detin salariati la 31.12.2019. 

CHELTUIELI 

ELIGIBILE 

 achizitia de stocuri de materii prime, materiale, mărfuri, obiecte de inventar, echipamente, 
utilaje, tehnologii, dotari independente pentru reluarea activitatii curente sau reluarea 
activitatilor economice; 

 cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție 
pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS – CoV - 2; 

 plata datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de 
utilități;  

 cheltuieli privind chiriile; 
 achiziția de servicii și reparații. Exceptie: cheltuieli pentru servicii de consultanță, studii și 

alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă; 
 cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul de stat. 

            

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL 

MĂSURII 1. MICROGRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU 

 

1. 
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16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, 

CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE 

MATERIALE VEGETALE IMPLETITE 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si alte material 

vegetale impletite 

18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR 

1811 Tiparireaziarelor 

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 

1814 Legătorie şi servicii conexe 

1820 Reproducerea înregistrărilor 

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a 

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE 

2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor 

32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a. 

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor 2isposi din metale şi pietre preţioase 

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
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3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

3250 Fabricarea de 3ispositive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a 

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI 

MOTOCICLETELOR 

4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 

4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 

4763 
Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice, cu sau fara inregistrari audiovideo 

in magazine specializate 

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 

58. ACTIVITATI DE EDITARE 

5811 Activităţi de editare a cărţilor 

5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 

5813 Activităţi de editare a ziarelor 

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

5819 Alte activităţi de editare 

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

5829 Activităţi de editare a altor produse software 

59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE 

TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA 

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 
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5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor deteleviziune 

5914 Proiecţia de filme cinematografice 

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 

60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME 

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio 

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

61. TELECOMUNICATII 

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

 

 

62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312 Activităţi ale portalurilor web 

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 

72. CERCETARE-DEZVOLTARE 
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7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 

73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI 

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7312 Servicii de reprezentare media 

7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 

74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 

7410 Activităţi de design specializat 

7420 Activităţi fotografice 

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

77. ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING 

7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) 

  

85.INVATAMANT 

8510 Invatamant prescolar 

8520 Invatamant primar 

8551 Invatamant in domeniul sportive si recreational 

8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastic, etc) 

8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

8559 Alte forme de invatamant (n.c.a) 

90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA 
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9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 

9003 Activităţi de creaţie artistică 

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI 

CULTURALE 

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 

9102 Activităţi ale muzeelor 

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interesturistic 

9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale 

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE 

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

 


