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Microgranturi acordate din fonduri externe 

nerambursabile 

- Relansare 25.10.2021- 

 

 

Beneficiari: 

 

✓ Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019 

✓ PFA, II, IF, ONG cu activitate economică în unul din domeniile de activitate 

prevăzute în anexa nr. 1 

✓ PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, 

diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 

✓ Profesii liberale cu activitate economică în unul din domeniile de activitate 

prevăzute în anexa nr. 1 
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1. Etape depunere cerere 

 

Introducerea unei solicitari pe Masura 1 presupune parcurgerea pasilor : 

✓ Creare cont 

✓ Completare Date utilizator-> Profilul meu 

✓ Completare Identificare electronica-> Inregistrare certificate calificate pentru semnatura 

electronica 

✓ Inrolare Entitate juridica 

✓ Completare Informatii persoana juridica-> Completare categorie intreprindere in functie 

de dimensiune, numar de telefon si adresa de e-mail 

✓ Completare Reprezentant legal (dupa caz) – sau Imputernicit 

✓ Completare Locatii 

✓ Completare Actionari/Asociati/Titulari 

✓ Completare/ Atasare Documente incarcate-> Declaratie categorie intreprindere, 

Declaratie ajutor de stat, Alte documente (in functie de specificul masurii si tipului de 

cerere ales)  

 

In cazul in care utilizatorul sistemului informatic nu completeaza toate informatiile necesare 

depunerii unei cereri, vor fi afisate avertizari de tipul: 

 

➢ Nu ai completat încă informația despre categoria întreprinderii în funcție de dimensiune. 

Accesează pagina. 

➢ Nu ai adăugat încă nicio locație a implementării asociată persoanei juridice. Accesează 

pagina. 

➢ Nu ai încărcat încă declarația privind categoria întreprinderii. Accesează pagina. 

➢ Nu ai încărcat încă declarația privind ajutoarele de stat. Accesează pagina. 

➢ Nu ai completat încă informațiile despre acționari/asociați/titulari. Accesează pagina. 



Page 4 of 46 
 

Imagine 1 

 

 

 
Imagine 2 
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Imagine 3 

 

 
Imagine 4 
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Imagine 5 

 

 

Imagine 6 
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Imagine 7 

 

 

Imagine 8 
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Imagine 9 
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Imagine 11 

 

 

Imagine 12 
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2. Documente necesare Masura 1 

 

Tip cerere 1.1- Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019 

1. Declaratie categorie intreprindere 

2. Imputernicire - doar daca are calitatea de imputernicit. Daca semneaza reprezentantul 

societatii, imputernicirea nu este necesara. 

3. Declaratie ajutor de stat 

Tip cerere 1.2- PFA, II, IF, ONG cu activitate economică în unul din domeniile de activitate 

prevăzute în anexa nr. 1 

1. Declaratie categorie intreprindere 

2. Imputernicire- doar daca are calitatea de imputernicit. Daca semneaza reprezentantul 

societatii, imputernicirea nu este necesara. 

3. Declaratie ajutor de stat 

4. Document care atestă corespondența cu activitatea din Anexa nr. 1 din OUG 

130/2020 – document obligatoriu doar pentru ONG  

Tip cerere 1.3- PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, 

diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 

1. Declaratie categorie intreprindere 

2. Imputernicire- doar daca are calitatea de imputernicit. Daca semneaza reprezentantul 

societatii, imputernicirea nu este necesara. 

3. Declaratie ajutor de stat 

4. Adeverinta activitati COVID 

Tip cerere 1.4- Profesii liberale cu activitate economică în unul din domeniile de activitate 

prevăzute în anexa nr. 1 

1. Imputernicire- doar daca are calitatea de imputernicit. Daca semneaza reprezentantul 

societatii, imputernicirea nu este necesara. 

2. Declaratie ajutor de stat 

3. Document care atestă profesia liberală / autoritatea abilitată 
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3. Depunere cerere 

Pentru depunerea unei cereri, aplicantul va accesa sistemul informatic integrat pentru înscrierea 

IMM-urilor afectate de impactul economic al pandemiei COVID-19, în vederea accesării de 

fonduri europene nerambursabile și de alte forme de ajutor de stat- granturi.imm.gov.ro. Dupa 

parcurgerea tuturor etapelor premergatoare (amintite anterior), acesta va selecta persoana 

juridica, sectiunea Depunere, din Cereri. 

 
Imagine 13 

Apasarea butonului Adauga va genera deschiderea modalului Adaugare cerere, iar campurile 

obligatoriu de completat sunt: 

➢ Titlu- campul va fi completat de utilizator dupa preferinte.  

➢ Apel – utilizatorul va alege din lista Microgranturi acordate din fonduri externe 

nerambursabile 

➢ Tip cerere- utilizatorul va alege din lista, una dintre optiuni: 

-   Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019 

-  PFA, II, IF, ONG cu activitate economică în unul din domeniile de activitate 

prevăzute în anexa nr. 1 

- PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, 

diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 

- Profesii liberale cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute 

în anexa nr. 1 
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Imagine 14 

 

Imagine 15 

 

Dupa completarea si selectarea tuturor informatiilor, utilizatorul apasa butonul Adauga, iar ciorna 

este adaugata cu succes (actiune confirmata de sistem prin mesajul afisat “Ciorna cererii de 

finantare a fost adaugata cu succes”). 
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Actiuni disponibile ciorna: 

- Modifica- adaugare/modificare informatii, atasare documente cerere; 

- Blocheaza-in vederea transmiterii ciornei; 

- Sterge- ciorna poate fi stearsa pana la blocare si transmitere. 

Mentiuni! 

- Aplicantul poate depune, respectiv transmite o singura cerere de finantare pe Masura 

“ Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile, pe care o va semna electronic. 

- Cererile transmise nu pot fi modificate sau sterse. 

 

Imagine 16 

 

3.1 Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019 

 

Sunt eligibile persoanele juridice - intreprinderi micro, mici si mijlocii: 

✓ infiintate pana la 31.12.2019 (inclusiv) care au cifra de afaceri la 31.12.2019 mai mare 

sau egala cu 5000 euro; 

✓ cele infiintate in  2019 (01.01.2019-31.12.2019) cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 

euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculeaza prin înmultirea 

numarului de luni intregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, cu 

mentiunea ca persoana juridica trebuie sa aiba minimum o luna intreaga de 

activitate; 

✓ au numarul de angajati la 31.12.2019 egal cu 0 
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✓ nu se afla in insolventa, faliment, concordat preventiv, lichidare; 

✓ nu exista decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate si 

recuperate integral 

✓ nu a depus o cerere pe Masura 2- Granturi pentru capital de lucru acordate 

beneficiarilor, care ulterior a fost admisa si platita 

✓ nu are contract semnat si/sau platit pe masura 1- Microgranturi acordate din fonduri 

externe nerambursabile- octombrie 2020; 

✓ nu se afla in dificultate; 

✓ codul CAEN pentru care solicita ajutor financiar nerambursabil sa fie autorizat la 

momentul depunerii cererii. 

 

In cazul in care aplicantul nu indeplineste toate conditiile de eligibilitate impuse prin 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 sau persoana juridica nu detine date 

financiare, sistemul informatic va afisa avertizari. Acestea nu blocheaza depunerea cererii.  

În cazul în care datele pe baza cărora au fost generate declaratiile nu sunt corecte, ele pot fi 

rectificate în procesul de evaluare, prin clarificari, sau dupa evaluare, prin contestatie. Toate 

operatiunile vor fi desfasurate in cadrul platformei electronice- granturi.imm.gov.ro. 

 

 
Imagine 17 

Dupa completarea titlului, alegerea apelului (Microgranturi acordate din fonduri externe 

nerambursabile) si a tipului de cerere (Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați 

la data de 31.12.2019), utilizatorul adauga ciorna. 
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Pentru completarea informatiilor solicitate, atasarea documentelor obligatorii- utilizatorul apasa 

butonul Modifica (din Actiuni) . 

Sistemul deschide modulul de Modificare ciorna, iar acesta parcurge toate tab-urile: 

1. Declaratie 

2. Informatii persoana juridica (Date de identificare, Sediu social, Date suplimentare)- 

acestea nu pot fi modificate. Valorile afisate sunt preluate de la ANAF, pe baza datelor 

declarate de aplicant. 

3. Actionari/Asociati/Titulari (date completate de aplicant dupa inrolarea persoanei 

juridice) 

4. Documente atasate- se vor atasa documentele solicitate incarcate anterior in Documente 

incarcate conform tipul de cerere selectat. 

5. Informatii cerere- utilizatorul: 

- Titlu- modifica, daca este cazul, titlul ciornei 

- Codul CAEN autorizat al activității pentru care se solicită AFN – alege din 

lista derulanta un Codul CAEN autorizat pentru care solicita ajutor financiar 

nerambursabil 

- Banca- alege din nomenclator una dintre bancile partenere proiectului 

- Locatie implementarii- alege si selecteaza o locatie introdusa anterior in meniul 

entitatii juridice. 

Dupa confirmarea titlului, alegerea Codului Caen si a Bancii partenere, utilizatorul apasa 

butonul Salveaza . Ulterior, pentru adaugarea pe ciorna a locatiei 

implementarii, acesta apasa butonul Alege  si selecteaza din modal 

inregistrarea dorita. 
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Imagine 18 

 

 

 

 
Imagine 19 
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Imagine 20 

 

 

 

 
Imagine 21 
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Imagine 22 

 

 

 
Imagine 23 
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Imagine 24 

 

 
Imagine 25 

Dupa completarea tuturor informatiilor, aplicantul apasa butonul Finalizeaza-> si 

poate parcurge etapele preliminarii depunerii, respectiv Blocheaza , Descarca formularul 

generat , il semneaza electronic si Transmite .  
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Sistemul permite blocarea cererii dupa completarea tuturor informatiilor si atasarea documentelor 

obligatorii, in caz contrar este afisat mesaj de eroare specific (partea dreapta-jos). 

Dupa blocarea cererii, aceasta va primi status- „cerere blocata” si se va afisa mesaj de confirmare 

cerere blocata(„ Cererea de finantare a fost blocata cu succes”). 

Imagine 26 

Actiuni cerere blocata: 

•  Deblocheaza-  

Cererea deblocata revine la statusul initial de „modificare” (cu actiuni posibile: 

Modifica, Blocheaza, Sterge). 

• Descarca  

Formularul depunere generat va fi semnat electronic cu semnatura inregistrata pe 

cont. 

• Transmite  

  

3.2  PFA, II, IF, ONG cu activitate economică în unul din domeniile de activitate 

prevăzute în anexa nr. 1 
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Acest tip de cerere vizeaza urmaroarelor categorii de persoane juridice:  

✓ Persoană fizică autorizată/ PFA 

✓ Intreprindere individuala/ II 

✓ Intreprindere familiala/ IF 

✓ Organizatie neguvernamentala/ ONG 

Conditii de eligibilitate: 

✓ Persoana juridica sa fie infiintata pana la data de 31.12.2019 (Data infiintarii la 

Registrul Comertului) 

✓ Persoana juridica nu se afla in insolventa, faliment, concordat preventiv, lichidare; 

✓ Impotriva persoanei juridice nu exista decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce 

nu au fost executate si recuperate integral 

✓ Persoana juridica nu a depus o cerere pe Masura 2- Granturi pentru capital de lucru 

acordate beneficiarilor, care ulterior a fost admisa si platita 

✓ Persoana juridica nu are contract semnat si/sau platit pe masura 1- Microgranturi 

acordate din fonduri externe nerambursabile- octombrie 2020; 

✓ Codul Caen pentru care solicita ajutor financiar nerambursabil se afla in lista de 

activitati acceptate din Anexa 1 a OUG 130/2020 

✓ Codul Caen pentru care solicita ajutor financiar nerambursabil sa fie autorizat la 

momentul depunerii cererii. 

In cazul in care aplicantul nu indeplineste toate conditiile de eligibilitate impuse prin 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 sau persoana juridica nu detine date 

financiare, sistemul informatic va afisa avertizari. Acestea nu blocheaza depunerea cererii.  

În cazul în care datele pe baza cărora au fost generate declaratiile nu sunt corecte, ele pot fi 

rectificate în procesul de evaluare, prin clarificari cu documente justificative, sau dupa evaluare, 

prin contestatie. Toate operatiunile vor fi desfasurate in cadrul platformei electronice- 

granturi.imm.gov.ro. 
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Imagine 27 

 

Dupa completarea titlului, alegerea apelului (Microgranturi acordate din fonduri externe 

nerambursabile) si a tipului de cerere (PFA, II, IF, ONG cu activitate economică în unul 

dintre domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1), utilizatorul adauga ciorna. 

Pentru completarea informatiilor solicitate, atasarea documentelor obligatorii- utilizatorul apasa 

butonul Modifica (din Actiuni) . 

Sistemul deschide modulul de Modificare ciorna, iar acesta parcurge toate tab-urile: 

1. Declaratie 

2. Informatii persoana juridica (Date de identificare, Sediu social, Date suplimentare)- 

acestea nu pot fi modificate. Valorile afisate sunt preluate de la ANAF, pe baza datelor 

declarate de aplicant. 

3. Actionari/Asociati/Titulari (informatii completate de aplicant dupa inrolarea persoanei 

juridice) 

4. Documente atasate- se vor atasa documentele solicitate incarcate anterior in Documente 

incarcate conform tipul de cerere selectat. 

5. Informatii cerere- utilizatorul: 

- Titlu- modifica, daca este cazul, titlul ciornei 
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- Codul CAEN autorizat al activității pentru care se solicită AFN – alege din 

lista derulanta un Codul CAEN autorizat pentru care solicita ajutor financiar 

nerambursabil 

- Banca- alege din nomenclator una dintre bancile partenere proiectului 

- Numar autorizare- campul va fi completat de aplicant 

- Locatie implementarii- alege si selecteaza o locatie introdusa anterior in meniul 

entitatii juridice. 

Dupa confirmarea titlului, alegerea Codului Caen, a Bancii partenere si completarea 

numarului de autorizare, utilizatorul apasa butonul Salveaza . Ulterior, 

pentru adaugarea pe ciorna a locatiei implementarii, acesta apasa butonul Alege 

 si selecteaza din modal inregistrarea dorita. 

 

Imagine 28 

 



Page 24 of 46 
 

 
Imagine 29 

 

 

 
Imagine 30 
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Imagine 31 

 

 
Imagine 32 
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Imagine 33 

 

 

 
Imagine 34 
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Imagine 35 

Dupa completarea tuturor informatiilor, aplicantul apasa butonul Finalizeaza-> si 

poate parcurge etapele preliminarii depunerii, respectiv Blocheaza , Descarca formularul 

generat , il semneaza electronic si Transmite . 

Sistemul permite blocarea cererii dupa completarea tuturor informatiilor si atasarea documentelor 

obligatorii, in caz contrar este afisat mesaj de eroare specific (partea dreapta-jos). 

Dupa blocarea cererii, aceasta va primi status- „cerere blocata” si se va afisa mesaj de confirmare 

cerere blocata(„ Cererea de finantare a fost blocata cu succes”). 



Page 28 of 46 
 

Imagine 36 

Actiuni cerere blocata: 

•  Deblocheaza-  

Cererea deblocata revine la statusul initial de „modificare” (cu actiuni posibile: 

Modifica, Blocheaza, Sterge). 

• Descarca  

Formularul depunere generat va fi semnat electronic cu semnatura inregistrata pe 

cont. 

• Transmite . 

 

3.3 PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, 

diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 

 

Acest tip de cerere vizeaza urmaroarele categorii de persoane juridice:  

✓ Persoană fizică autorizată/ PFA 

✓ Cabinet medical individual/CMI 
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Conditii de eligibilitate: 

 

✓ Persoana juridica sa fie infiintata pana la data de 01.02.2020 

✓ Persoana juridica nu se afla in insolventa, faliment, concordat preventiv, lichidare; 

✓ Impotriva persoanei juridice nu exista decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce 

nu au fost executate si recuperate integral 

✓ Persoana juridica nu a depus o cerere pe Masura 2- Granturi pentru capital de lucru 

acordate beneficiarilor, care ulterior a fost admisa si platita 

✓ Persoana juridica nu are contract semnat si/sau platit pe masura 1- Microgranturi 

acordate din fonduri externe nerambursabile- octombrie 2020; 

✓ Codul Caen pentru care solicita ajutor financiar nerambursabil sa fie autorizat la 

momentul depunerii cererii. 

 

In cazul in care aplicantul nu indeplineste toate conditiile de eligibilitate impuse prin 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 sau persoana juridica nu detine date 

financiare, sistemul informatic va afisa avertizari. Acestea nu blocheaza depunerea cererii.  

În cazul în care datele pe baza cărora au fost generate declaratiile nu sunt corecte, ele pot fi 

rectificate în procesul de evaluare, prin clarificari cu documente justificative, sau dupa evaluare, 

prin contestatie. Toate operatiunile vor fi desfasurate in cadrul platformei electronice- 

granturi.imm.gov.ro. 

 

Imagine 37 
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Dupa completarea titlului, alegerea apelului (Microgranturi acordate din fonduri externe 

nerambursabile) si a tipului de cerere (PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, 

echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19), 

utilizatorul adauga ciorna. 

Pentru completarea informatiilor solicitate, atasarea documentelor obligatorii- utilizatorul apasa 

butonul Modifica (din Actiuni) . 

Sistemul deschide modulul de Modificare ciorna, iar acesta parcurge toate tab-urile: 

Declaratie 

1. Informatii persoana juridica (Date de identificare, Sediu social, Date suplimentare)- 

acestea nu pot fi modificate. Valorile afisate sunt preluate de la ANAF, pe baza datelor 

declarate de aplicant. 

2. Actionari/Asociati/Titulari (date completate de aplicant dupa inrolarea persoanei 

juridice) 

3. Documente atasate- se vor atasa documentele solicitate incarcate anterior in Documente 

incarcate conform tipul de cerere selectat. 

4. Informatii cerere- utilizatorul: 

- Titlu- modifica, daca este cazul, titlul ciornei 

- Codul CAEN autorizat al activității pentru care se solicită AFN – alege din 

lista derulanta un Codul CAEN autorizat pentru care solicita ajutor financiar 

nerambursabil 

- Banca- alege din nomenclator una dintre bancile partenere proiectului 

- Numar autorizare- campul va fi completat de aplicant 

- Locatie implementarii- alege si selecteaza o locatie introdusa anterior in meniul 

entitatii juridice. 

Dupa confirmarea titlului, alegerea Codului Caen, a Bancii partenere si completarea 

numarului de autorizare, utilizatorul apasa butonul Salveaza . Ulterior, 

pentru adaugarea pe ciorna a locatiei implementarii, acesta apasa butonul Alege 

 si selecteaza din modal inregistrarea dorita. 
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Imagine 38 

 

 
Imagine 39 

 



Page 32 of 46 
 

 
Imagine 40 

 

 

 
Imagine 41 

 

Adeverinta activitati COVID  

- Documentul va fi atasat cu semnatura electronica in meniul entitatii jurice, 

sectiunea Documente incarcate- Alte documente- tip document- Adeverinta 

activitati COVID 
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Imagine 42 

 

 

 

Imagine 43 
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Imagine 44 

 

 
Imagine 45 
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Imagine 46 

Dupa completarea tuturor informatiilor, aplicantul apasa butonul Finalizeaza-> si 

poate parcurge etapele preliminarii depunerii, respectiv Blocheaza , Descarca formularul 

generat , il semneaza electronic si Transmite . 

 
Imagine 47 
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Sistemul permite blocarea cererii dupa completarea tuturor informatiilor si atasarea documentelor 

obligatorii, in caz contrar este afisat mesaj de eroare specific (partea dreapta-jos). 

Dupa blocarea cererii, aceasta va primi status- „cerere blocata” si se va afisa mesaj de confirmare 

cerere blocata(„ Cererea de finantare a fost blocata cu succes”). 

Actiuni cerere blocata: 

•  Deblocheaza-  

Cererea deblocata revine la statusul initial de „modificare” (cu actiuni posibile: Modifica, 

Blocheaza, Sterge). 

• Descarca  

Formularul depunere generat va fi semnat electronic cu semnatura inregistrata pe 

cont. 

• Transmite . 

 

3.4 Profesii liberale cu activitate economică în unul din domeniile de activitate 

prevăzute în anexa nr 1 

 

Beneficiari: 

✓ profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege. 

Conditii de eligibilitate: 

✓ Persoana juridica sa fie infiintata pana la data de 31.12.2019  

✓ Persoana juridica nu se afla in insolventa, faliment, concordat preventiv, lichidare; 

✓ Impotriva persoanei juridice nu exista decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce 

nu au fost executate si recuperate integral 

✓ Activitatea desfasurata de persoana juridica poate fi asociata unui Cod Caen din 

Anexa 1 a OUG 130/2020 

In cazul in care aplicantul nu indeplineste toate conditiile de eligibilitate impuse prin 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 sau persoana juridica nu detine date 

financiare, sistemul informatic va afisa avertizari. Acestea nu blocheaza depunerea cererii.  
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În cazul în care datele pe baza cărora au fost generate declaratiile nu sunt corecte, ele pot fi 

rectificate în procesul de evaluare, prin clarificari cu documente justificative, sau dupa evaluare, 

prin contestatie. Toate operatiunile vor fi desfasurate in cadrul platformei electronice- 

granturi.imm.gov.ro. 

Imagine 48 

 

Dupa completarea titlului, alegerea apelului (Microgranturi acordate din fonduri externe 

nerambursabile) si a tipului de cerere(Profesii liberale cu activitate economică în unul dintre 

domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1), utilizatorul adauga ciorna. 

Pentru completarea informatiilor solicitate, atasarea documentelor obligatorii- utilizatorul apasa 

butonul Modifica (din Actiuni) . 

Sistemul deschide modulul de Modificare ciorna, iar acesta parcurge toate tab-urile: 

1. Declaratie 

2. Informatii persoana juridica (Date de identificare, Sediu social, Date suplimentare)- 

acestea nu pot fi modificate. Valorile afisate sunt preluate de la ANAF, pe baza datelor 

declarate de aplicant. 

3. Actionari/Asociati/Titulari (date completate de aplicant dupa inrolarea persoanei juridice) 

4. Documente atasate- se vor atasa documentele solicitate incarcate anterior in Documente 

incarcate conform tipul de cerere selectat. 
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5. Informatii cerere- utilizatorul: 

- Titlu- modifica, daca este cazul, titlul ciornei 

- Codul CAEN pentru care se solicită ajutor financiar nerambursabil 

corespondent profesiei liberale-aplicantul asociaza si alege un Cod CAEN 

profesiei pe care o detine. 

Sistemul afiseaza lista completa cu Codurile Caen( toate anexele). 

Eligibile sunt profesiile a caror activitate se regaseste in domeniile eligibile 

conform Anexei 1 a OUG 130/2020. 

- Banca- alege din nomenclator una dintre bancile partenere proiectului 

- Numar autorizare- campul va fi completat de aplicant 

- Profesia liberala- aplicantul compleaza numele profesiei liberale. 

- Locatie implementarii- alege si selecteaza o locatie introdusa anterior in meniul 

entitatii juridice. 

Dupa confirmarea titlului, alegerea Codului Caen, a Bancii partenere,completarea 

numarului de autorizare si a profesiei liberale, utilizatorul apasa butonul Salveaza

. Ulterior, pentru adaugarea pe ciorna a locatiei implementarii, acesta 

apasa butonul Alege  si selecteaza din modal inregistrarea dorita. 
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Imagine 52 

 

 
Imagine 53 

 

Document care atesta profesia liberala / autoritatea abilitata 

- Documentul va fi atasat cu semnatura electronica in meniul entitatii jurice, 

sectiunea Documente incarcate- Alte documente- tip document- Document care 

atesta profesia liberala / autoritatea abilitata 
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Imagine 57 

Dupa completarea tuturor informatiilor, aplicantul apasa butonul Finalizeaza-> si 

poate parcurge etapele preliminarii depunerii, respectiv Blocheaza , Descarca formularul 

generat , il semneaza electronic si Transmite . 
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Sistemul permite blocarea cererii dupa completarea tuturor informatiilor si atasarea documentelor 

obligatorii, in caz contrar este afisat mesaj de eroare specific (partea dreapta-jos). 

Dupa blocarea cererii, aceasta va primi status- „cerere blocata” si se va afisa mesaj de confirmare 

cerere blocata(„ Cererea de finantare a fost blocata cu succes”). 

Actiuni cerere blocata: 

•  Deblocheaza-  

Cererea deblocata revine la statusul initial de „modificare” (cu actiuni posibile: 

Modifica, Blocheaza, Sterge). 

• Descarca  

Formularul depunere generat va fi semnat electronic cu semnatura inregistrata pe 

cont. 

• Transmite . 

Pasi transmitere cerere: 

1. Aplicantul alege masura si tipul de cerere 

2. Aplicantul completeaza informatiile solicitate si ataseaza documentele obligatorii 

tipului de cerere pe care doreste sa aplice 
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3. Aplicantul blocheaza cererea 

4. Aplicantul descarca, verifica veridicitatea si valabilitatea informatiilor si semneaza 

electronic formularul generat 

5. Aplicantul transmite cererea de finantare 

Statusul cererii se va modifica din „blocata” in „transmisa”. 

Cererea va fi disponibila in Cereri-> Cereri transmise. 

Cererile transmise nu pot fi editate. 

Aplicantul poate depune o singura cerere pe masura „Microgranturi acordate din 

fonduri externe nerambursabile”. 

In urma transmiterii cererii de finantare se genereaza recipisa. 

 

Imagine 59 

4. Cereri transmise 

 

In aceasta sectiune, aplicantul va identifica documentele generate in urma transmiterii cererii de 

finantare: 

- Formular de depunere semnat 

- Recipisa 

- Documente ulterioare generate in urma depunerii cererii (decizie de admitere, 

decizie de respingere, cerere de modificare, etc) 
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5 .Transparenta 

  

Aceasta cuprinde toate cererile transmise pana la momentul accesarii sectiunii pe fiecare Masura 

gestionata de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului prin intermediul sistemului 

informatic integrat pentru înscrierea IMM-urilor afectate de impactul economic al pandemiei 

COVID-19, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile și de alte forme de ajutor 

de stat, pe urmatoarele criterii: 
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➢ RUE (numar de ordine alocat de sistem in ordinea transmiterii cererii de finantare)- poate  

➢ Dată înregistrare cerere de finanțare- de tipul: ZI-LUNA-AN, ORA:MINUTE: SECUNDE 

➢ CUI/CIF 

➢ Denumire persoană juridică. 

Criterii pot fi  ordonate crescator sau descrescator. 

Aplicantul poate identifica cererea cautand dupa CUI/CIF-ul persoanei juridice. 

Imagine 62 
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