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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Guvernul României are în vedere 
implementarea unei Hotărâri de 
Guvern privind schema temporară 
de ajutor de stat pentru sprijinirea 
operatorilor economici afectaţi de 
actuala criză economică şi 
financiară („Hotărârea de Guvern”). 
 
Hotărârea de Guvern introduce o 
schemă de ajutor de stat 
(„Schema”) menită să acorde 
facilităţi agenţilor economici 
(respectiv întreprinderi mici şi 
mijlocii şi întreprinderi mari) care nu 
se aflau în dificultate la data de 
01.07.2008. 
 
Agenţii economici eligibili pot 
beneficia de ajutoare temporare 
pentru ieşirea din situaţia de 
dificultate, în valoare de maxim 
500.000 Euro. 

 
Potrivit Schemei, ajutoarele de stat 
pot consta şi în sume 
nerambursabile, împrumuturi în 
condiţii preferenţiale, subvenţii de 
dobândă, garanţii, eşalonarea 
creanţelor deţinute sau preluate de 
autorităţile publice, pentru a fi 
preluate, fără perceperea de 
dobânzi pe întreaga perioadă de 
eşalonare. 

 
Nu sunt consideraţi eligibili acei 
agenţi economici care activează în: 
 

 sectorul de pescuit şi 
acvacultură; 

 sectorul producţiei primare 
de produse agricole. 

 
Schema are un buget de 950 
milioane lei şi se estimează un 
număr de 1.000 de beneficiari. 
 
Schema poate fi implementată de 
mai multe autorităţi publice 
furnizoare de ajutor de stat, dar în 
principal de către Autoritatea 
Naţională de Implementare a 
Proiectelor şi Programelor pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
(„ANIMMC”). 
 
 
 
[Sursa: site-ul oficial al ANIMMC, 
www.animmc.ro] 
 

Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe: 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


