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Schema de finanțare “Scale Up”, de 900 de milioane de lei  

pentru IMM-uri, în dezbatere publică 

 

Încurajarea firmelor cu trasabilitate și experiență dovedită în domeniul pentru care 

solicită finanțare, simplificarea relațiilor dintre potențialii beneficiari și autorități, 

dar și evitarea supraevaluării valorii achizițiilor sunt printre cele mai importante 

propuneri făcute asupra  “Scale Up”, program de ajutor de stat de 900 de milioane 

de lei pentru IMM-uri, în cadrul consultării publice organizată ieri, la Ministerul 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), dezbateri 

finalizate cu reuniunea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM (CCDIMM).  

 

La consultări au participat reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii, 

patronatelor, instituțiilor financiar-bancare, asociațiilor profesionale, dar și oficiali 

din Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice, Consiliul Concurenței, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Oficiul 

Național al Registrului Comerțului.   

 

“Acest proiect are trei calități: este relevant și solicitat de mediul de business, este 

rezultatul muncii unui grup mixt format din specialiști ai ministerului și ai mediului 

de afaceri, și, totodată, este susținut de întreaga echipă guvernamentală. Programul 

este special creat pentru a susține atât investițiile companiilor mici și mijlocii, cât și 

pașii pe care îi fac pentru a crește și inova. Noi estimăm că aproximativ 200 de 

beneficiari vor primi finanțare prin acest proiect”, a declarat Claudiu Vrînceanu, 

secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

și președinte al Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM. 

 

 “Scale Up” este o schemă multianuală de ajutor de stat pentru IMM-uri care se va 

desfășura în perioada 2017-2020 și are o valoare totală de 900 de milioane de lei (200 

de milioane de euro). Astfel, bugetul anual maxim al schemei va fi de aproximativ 

225 milioane de  lei (în jur de 50 de milioane euro).  



 

Ajutorul de stat va fi oferit IMM-urilor pentru realizarea de investiții între 1 și 5 

milioane de euro în perioada 2017-2020.  

 

Selecția beneficiarilor se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat prin 

lege și cu respectarea condițiilor de eligibilitate. Beneficiarul ajutorului de stat 

trebuie să asigure cofinanțarea investiției fie prin resurse proprii, fie prin finanțare 

externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  

 

MECRMA  preconizează că acest ajutor de stat va conduce la creșterea numărului 

locurilor de muncă nou create, majorarea încasărilor la bugetul de stat și bugetul 

asigurărilor sociale, dar și creșterea volumului de investiții străine în România.  

 

Proiectul realizat Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

a fost adoptat de către Guvern prin memorandum în data de 8 septembrie 2016.   

 

Administratorii schemelor de ajutor de stat destinate IMM-urilor sunt Oficiile 

Teritoriale pentru IMM și Cooperație, structuri în subordinea Ministerului Economiei, 

Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, finanțate prin bugetul ministerului.   

 

Schema de ajutor de stat a fost elaborată în baza prevederilor OUG nr. 55/2015 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice 

centrale și pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 

859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului 

întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România -  

Orizont 2020 și a legislației naționale și europene în materie de ajutor de stat. 
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