
LEGE

privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii, 
a căror activitate este afectată de creşterile de preţuri şi tarife la

energie, gaze şi combustibili.

Art. 1- (1) Prezenta lege reglementează măsurile de sprijin şi stabileşte 
categoria de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) beneficiare, respectiv IMM- 
urile care sunt afectate de creşterile de preţuri şi tarife la energia electrică şi 
termică, ia gazele naturale utilizate în activitatea întreprinderii şi la combustibil.

(2) Prezenta lege urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:

a) compensarea cheltuielilor suplimentare determinate de creşterile de 
preţuri şi tarife, cheltuieli care sunt obiectiv necesare pentru activitatea IMM- 
urilor;

b) menţinerea accesibilităţii IMM-urilor la input-urile de energie, gaze 
natural şi carburanţi;

c) evitarea intrării IMM-urilor afectate pe pierderi şi ulterior în insolvenţă 
sau faliment;

d) protecţia locurilor de muncă;

e) menţinerea competitivităţii firmelor.

Art. 2-(l) Susţinerea financiară a IMM-urilor a căror activitate este afectată 
de creşterile de preţuri şi tarife la energie, gaze naturale şi combustibil constă atât 
într-un ajutor nerambursabil pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile 
suplimentare ocazionate de creşterfede preţuri şi tarife cât şi/sau dintr-o alocare 
financiară nerambursabilă deductiMk din impozitul pe cifra de afaceri sau 
impozitul pe profit, astfel:



a) ajutor nerambursabil de 50% din cheltuielile suplimentare;
b) o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe cifra de 

afaceri sau, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe cifra de 
afaceri datorat anual de beneficiar, pe o perioadă de cel mult 3 ani, până 
la acoperirea a 50% din cheltuielile suplimentare eligibile.

(2) Decizia cu privire la modalitatea de sprijin aparţine, în exclusivitate, 
solicitantului.

(3) Alocarea financiară nerambursabilă deductibilă poate fi solicitată şi de 
IMM-urile care beneficiază sau au beneficiat de sprijin prin alte scheme de 
ajutor de stat.

Art. 3-(l) Beneficiare ale măsurilor financiare de sprijin sunt IMM-urile 
definite conform Legii 346/2004, care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii:

a) sunt afectate de creşterile preţurilor la energie electrică, gaze naturale şi 
combustibili;

b) să nu aibe restanţe la plata contribuţiei angajaţilor către bugetul de 
pensii şi bugetul de sănătate.

(2) Beneficiarii de măsuri financiare de sprijin pot fi şi întreprinderile 
sociale, întreprinderile familiale, personele fizice autorizate şi 
întreprinderile individuale.

Art. 4-(l) Susţinerea financiară se acordă pe o perioadă de 6 luni 
începând din luna în care se înregistrează o creştere agregată a 
preţurilor şi tarifelor la energie electrică şi termică, gaze naturale şi 
combustibil de cel puţin 5% faţă de nivelul acestora din luna decembrie 
a anului precedent.

(5) Indicii de preţ pentru resursele energetice prevăzute ia alineatul 
precedent sunt cei publicaţi de către INS.



(6) Cheltuielile suplimentare luate în considerare sunt cheltuielile 
corespunzătoare majorării rezultate din indicii de preţ publicaţi de INS. 
Modalitatea de stabilire a cheltuielilor suplimentare rezultate din 
creşterea preţurilor se stabileşte prin hotărârea de guvern care detaliază 
mecanismul de sprijin prevăzut de prezenta lege.

Art. 5-(l) Ajutorul nerambursabil prevăzut ia litera a) de la alineatul (1) 
al art.2 este gestionat de Ministerul Economiei.

(2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului nerambursabil se asigură 
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.

Art. 6 Modalitatea de stabilire a cheltuielilor suplimentare rezultate din 
creşterea preţurilor şi tarifelor, metodologia de determinare a valorii 
maxime a susţinerii financiare precum şi mecanismul de solicitare şi 
acordare a ajutorului nerambursabil se stabilesc prin Hotărâre de 
Guvern în termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi.


