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ABSTRACT
În contextul crizei generate de noul coronavirus, la nivel național au fost luate mai
multe măsuri pentru susținerea activității economice. Totuși, constrângerile bugetare
limitează aceste măsuri, iar pentru a veni în sprijinul autorităților, AmCham România a
realizat acest inventar al instrumentelor de finanțare externe pe care România le-ar
putea accesa pentru a susține unele măsuri luate la nivel național. Documentul
inventariază atât instrumentele de finanțare disponibile la nivelul Uniunii Europene,
cât și alte instrumente disponibile la nivel internațional. Instrumentele de finanțare
sunt prezentate pe două paliere: instrumente de finanțare destinate statelor și
instrumente de finanțare sectorială. De asemenea, prezentul document inventariază și
moficările legislative la nivel european menite să ajute Statele Membre ale Uniunii
Europene în eforturile de combatere a pandemiei de COVID-19.
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INTRODUCERE

În contextul pandemiei globale declarate de OMS, din cauza manifestării crizei cauzate de COVID 19,
statele lumii au adoptat și implementează măsuri de răspuns extraordinare pentru a proteja populația,
economia și pentru a susține sistemele de răspuns pentru această stare de urgență.
România nu face excepție de la un astfel de scenariu. În cazul manifestării unui șoc complex precum
cel de față, resursele publice și cele private sunt supuse unui stres suplimentar din cauza creșterii de
termen scurt a nevoilor suplimentare imediate generate de noua criză și a incertitudinii care planează
asupra impactului economic al acesteia. Într-un astfel de scenariu, veniturile sectorului public și privat
sunt de-o potrivă supuse stresului, în contextul în care nevoile imediate cresc. Astfel, accesul la resurse
financiare pe termen scurt devine esențial pentru a nu crea dezechilibre majore ale sistemelor sociale
și de piață esențiale.
Scopul documentului de față propus de Camera de Comerț Americană în România (AmCham
Romania) este să ofere decidenților publici de politici economice perspectiva mecanismelor de
răspuns europene și internaționale puse la dispoziția statelor în contextul pandemiei de Coronavirus
și să susțină efortul național, european și global de a proiecta și implementa măsuri de răspuns eficace
pentru actuala criză de sănătate publică și a efectelor sale economice. Modul în care a fost alcătuit
documentul este următorul: au fost inventariate măsurile și instrumentele propuse de către Instituțiile
Europene (cu accent în special asupra Comisiei Europene și Parlamentului European), instituțiile
financiare internaționale (BEI, BERD, WB, FMI etc) și măsuri efective de răspuns propuse de diferite
guverne. Organizarea acestor mecanisme de intervenție pornește de la evidențierea modificărilor
legislative la nivel european care urmăresc flexibilizarea prevederilor legale în special pe trei paliere
relevante, respectiv realocare de fonduri existente la nivelul bugetului european curent și implicațiile
asupra diverselor instrumente de finanțare europeană, modificări ale cadrului legal în domeniul
ajutorului de stat și cel al achizițiilor publice.
Modul de utilizare al acestei informații este de a furniza decidenților publici informațiile necesare
alcătuirii unui plan de răspuns complex, structurat pe multiple paliere, care să asigure nu doar coerența
intervențiilor imediate pentru susținerea sectoarelor afectate, ci și stabilitatea macroeconomică și
sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu și lung.
Documentul este structurat pe trei paliere, după cum urmează:
-

Modificări legislative europene
Instrumente de finanțare destinate statelor
Finanțare sectorială

În final, acest document prezintă situația diferitelor mecanisme și instrumente de finanțare de la acest
moment. Întrucât contextul actual este într-o evoluție continuă, este necesară monitorizarea
permanentă, de către autorități, a acestor oportunități de finanțare.
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I.1. FLEXIBILIZAREA CADRULUI FISCAL
În vederea asigurării flexibilității cadrului fiscal, Comisia Europeană a anunțat că statele membre pot
include o cerere de flexibilitate în cadrul Programelor de Stabilitate (euro) / Convergență (non-euro)
– strategia fiscal-bugetară pentru următorii trei ani – care urmează a fi prezentate în aprilie 2020 și
evaluate de către CE, în contextul Semestrului European, în vederea elaborării recomandărilor de țară
(country-specific recommendations).
Sursă:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458

De asemenea, Comisia Europeană își va accelera efortul pentru inițierea unei propuneri legislative
privind implementarea unei Scheme europene pentrur reasigurarea șomerilor (European
Unemployment Reinsurance Scheme). Inițiativa are menirea să îi sprijine pe cei care muncesc și să
îi protejeze pe cei care și-au pierdut locul de muncă în urma unor crize puternice și, de asemenea, are
menirea să reducă presiunea pe finanțele publice naționale, întărind astfel dimensiunea socială a
Europei. Acestă schemă este destinată, în particular, sprijinirii politicilor naționale de protejare a
locurilor de muncă și a abilităților, prin, de exemplu, scheme de lucru cu program redus și/sau
facilitarea tranziției persoanelor aflate în șomaj, de la un loc de muncă la altul. Această inițiativă a fost
inclusă în pachetul de măsuri pentru gestionarea crizei cauzată de pandemia de COVID-19, anunțat
pe 13 martie 2020.
Sursă:
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetaryunion/file-european-unemployment-(reinsurance)-benefit-scheme/12-2019

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459

I.2. SCHEME DE AJUTOR DE STAT
1. Scheme de ajutor de stat aprobate de Comisia Europeană în contextul
unor măsuri temporare de sprijinire a economiei
Comisia Europeană (prin DG Competition) a anunțat principalii piloni pentru acordarea unor
ajutoare de stat temporare in contextul pandemiei COVID - 19, și anume: i) subvenții directe și
avantaje fiscale cu caracter selectiv; ii) garanții de stat pentru împrumuturile societăților de la
bănci; iii) împrumuturi publice subvenționate pentru societăți; iv) garanții pentru băncile care
oferă sprijin pentru economia reală.
La ora actuală, toate instrumentele amintite sunt în stadiu de proiect, urmând o perioadă de consultări
purtate exclusiv la nivelul Statelor Membre, nefiind făcute publice actele normative care vor
reglementa aceste măsuri de sprijin.
Pe scurt, Comisia Europeană are în vedere următoarele tipuri de ajutoare de stat:
Ajutoare sub formă de subvenție directă / avantaje fiscale - Statele Membre ar putea să
reglementeze scheme de ajutor de stat de până la 500.000 EUR, accesibile unei societăți pentru a
răspunde nevoilor sale urgente de lichidități. Acest lucru se poate realiza printr-o subvenție directă
sau prin intermediul unui avantaj fiscal.
Ajutoare sub formă de garanții de stat privind împrumuturile bancare - Statele Membre pot
acorda garanții de stat sau pot stabili scheme de garantare care să vină în sprijinul societăților pentru
împrumuturile bancare contractate. Acestea ar subvenționa primele, reducând rata estimată a pieței
pentru primele anuale pentru noi garanții pentru IMM-uri și non-IMM-uri. Există câteva limitări în ceea
ce privește valoarea maximă a împrumutului, care se bazează pe nevoile de exploatare ale societăților
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(stabilite pe baza costurilor salariale sau a nevoilor de lichidități). Garanțiile se pot referi atât la
împrumuturi pentru investiții, cât și pentru capitalul de lucru.
Ajutoare sub formă de rate subvenționate ale dobânzii - Statele Membre pot acorda împrumuturi
publice și private către societăți cu rată subvenționată a dobânzii. Aceste împrumuturi trebuie
acordate la o rată a dobânzii care este cel puțin egală cu rata de bază aplicabilă la 1 ianuarie 2020,
plus prima de risc de credit corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, cu rate diferite pentru
IMM-uri și non-IMM-uri. Rata de bază este stabilită pentru a oferi mai multă certitudine cu privire la
condițiile de finanțare în acest context instabil. Ca în cazul posibilității de a acorda garanții de stat,
există câteva limitări în ceea ce privește valoarea maximă a împrumutului, care se bazează pe nevoile
de exploatare ale societăților (stabilite pe baza costurilor salariale sau a nevoilor de lichidități).
Împrumuturile se pot referi atât la investiții, cât și la capitalul de lucru.
Ajutoare acordate clienților băncilor - A patra și ultima măsură recunoaște rolul important al
sectorului bancar și al altor intermediari financiari pentru a face față efectelor economice ale COVID19. Cadrul legal temporar arată clar că, dacă statele membre decid să canalizeze ajutoarele către
economie prin intermediul băncilor, acesta este un ajutor direct acordat clienților băncilor, iar nu
băncilor în sine. De asemenea, oferă îndrumări cu privire la modul de minimizare a oricăror ajutoare
suplimentare necuvenite băncilor și se asigură că ajutorul este transmis, în măsura posibilului,
beneficiarilor finali sub formă de volume mai mari de finanțare, portofolii mai riscante, cerințe reduse
privind garanțiile, prime mai mici de garanție sau rate mai mici ale dobânzii.
Caracteristica generală pentru toate măsurile de mai sus se referă la faptul că societățile care au
intrat în dificultate după 31 decembrie 2019 sunt eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului
cadru legal temporar. Această condiție de eligibilitate asigură faptul că măsurile temporare nu sunt
utilizate în sprijinul contribuabililor fără legătură cu COVID-19.
Până în prezent, mai multe State Membre ale Uniunii Europene au depus notificări, unele fiind deja
aprobate. Lista de mai jos centralizează notificările deja depuse cu scopul de a oferi un exemplu de
acțiune al altor state din Uniunea Europeană:
Germania
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_504
Portugalia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_506
Italia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_507
Franța
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_503
Danemarca
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_505
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I.3. MODIFICĂRI ÎN MATERIE DE ACHIZIȚII PUBLICE
1. Acțiuni la nivelul Uniunii Europene
Comisia Europeană a dat eficiență prevederilor art. 5 din Decizia nr. 1082/2013/EU a Parlamentului
European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru
sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE, prevederi care instituie posibilitatea achizițiilor
publice comune de contramăsuri medicale.
Scopul acestui mecanism de achiziții publice comune este asigurarea unui acces mai echitabil la
contramăsuri medicale specifice și o mai bună securitate a aprovizionării, precum și prețuri mai
echilibrate pentru țările UE participante.
Pentru a răspunde în mod corespunzător nevoilor urgente de aparatură medicală și echipamente de
protecție necesare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană împreună cu cele
26 de țări care au aderat la Acordul privind achizițiile publice comune, au demarat proceduri comune
de achiziții publice în vederea achiziționării de vaccinuri, medicamente și alte contramăsuri medicale
pentru amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.
O măsură legislativă nouă luată la nivel european o constituie Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului
European și a Consiliului din 13 martie 2019, de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un
mecanism de protecție civilă al Uniunii. Prin acest act normativ, pe lângă instituirea unei Rezerve
europene de protecție civilă, se introduce mecanismul denumit ”rescEU”, pentru a oferi asistență
în situații copleșitoare în cazul în care capacitățile generale existente la nivel național și cele angajate
în prealabil de statele membre în Rezerva europeană de protecție civilă nu sunt, în circumstanțele
date, în măsură să asigure un răspuns eficace la diferite tipuri de dezastre.
Capacitățile rescEU se achiziționează, se închiriază ori se dețin în sistem de leasing de către statele
membre. În acest scop, Comisia poate acorda granturi directe statelor membre, fără o cerere de
propuneri. În cazul în care Comisia achiziționează capacități rescEU în numele statelor membre, se
aplică procedura de achiziții comune. Capacitățile rescEU sunt găzduite de statele membre care le
achiziționează, le închiriază ori le dețin în sistem de leasing. În cazul achizițiilor comune, capacitățile
rescEU sunt găzduite de statele membre în numele cărora sunt achiziționate capacitățile rescEU.

2. Acțiuni la nivel național
În contextul actual al decretării stării de urgență de către Președintele României prin Decretul nr.
195/2020 („Decretul”), conform art. 10 din anexa la Decret („Anexa”), autoritățile publice centrale
precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, pot achiziționa în mod direct
materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
Conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice („Legea 98/2016”), ca
o măsură strict necesară, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere
fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții
publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii atunci când perioadele de aplicare a
procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată
nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și
care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. În situații în
care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică
în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Conform alin. (4) al aceluiași articol, în acest caz, autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili
durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență

6

care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de
participare.
Articolul 15 din Anexa la Decret prevede că pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile la
medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică
(energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului
mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.
Conform Decretului, în cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea
pacienților cu COVID-19, prețurile medicamentelor pot depăși prețurile maximale aprobate de
Ministerul Sănătății.
Un alt aspect important în contextul actual, punctat de către Decret în art. 28 din Anexă, este că
asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății:
a) pentru achiziționarea de către direcțiile de sănătate publică de materiale necesare în perioada
pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să se
realizeze de către direcțiile de sănătate publică prin procedură de achiziție directă;
b) pentru achiziționarea de către unitățile sanitare de materiale și medicamente necesare în
perioada pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția
să se realizeze de către unitățile sanitare prin procedură de achiziție directă.
Nu in ultimul rând, ministerele cu sistem de sănătate propriu pot face achiziții directe pentru unitățile
sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort cât si din cele ale unităților sanitare.
O altă instituție care poate fi la îndemână în contextul actual este cea prevăzută de art. 19 din Legea
98/2016. În temeiul acesteia, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau
achiziția directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite
în mod cumulativ următoarele condiții:
a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 374.040 lei, în cazul achiziției
de produse sau servicii, sau mai mică de 4.675.500 lei, în cazul achiziției de lucrări;
b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care
sunt sau au fost atribuite în baza acestui temei nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor
loturilor în care a fost împărțită lucrarea avută în vedere, achiziția de produse similare ori
serviciile avute în vedere.
În final, OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente
instituirii carantinei prevede la art. 4 că achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și
împrospătarea stocurilor de urgență medicală se realizează potrivit prevederilor legale privind
achizițiile publice. În acest context a fost desemnat Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate ca
instituție abilitată pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de
acorduri-cadru:
a) ori de câte ori este nevoie, pentru acoperirea necesităților cuprinse în Nomenclatorul
produselor stocuri de urgență medicală, prevăzut la art. 3, prin aplicarea uneia dintre
procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea nr. 98/2016;
b) până la atingerea nivelului maxim, pentru acoperirea necesităților de produse stocuri de
urgență medicală, inclusiv a scannerelor termice, în regim de urgență, prin procedura de
negociere fără publicare prealabilă, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu
art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.
În orice caz, în contextul actual, o atenție sporită este necesară pentru a evita posibile abuzuri ale
autorităților/entităților contractante care ar putea profita de starea urgentă pentru a impune condiții
neobișnuite sau excesive, sau după caz, pentru a organiza astfel de proceduri simplificate în scopul de
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a evita aplicarea procedurilor de atribuire relevante produsului/serviciului/lucrării achiziționat(e) și/sau
valorii achiziției respective. Astfel, se recomandă ca recurgerea la aceste proceduri să fie însoțită de o
documentare și justificare temeinice din partea autorităților/entităților contractante.
Separat, în cazul unor contracte de achiziție, acorduri-cadru sau concesiuni, în contextul actual al
pandemiei cauzate de COVID-19—cu titlu de recomandare—anumite aspecte pot fi luate în
considerare pentru a facilita continuarea derulării acestora.
Cu titlu general, contractele de achiziție publică, acordurile-cadru sau concesiunile pot fi modificate,
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situația în care sunt îndeplinite în mod cumulativ
următoarele condiții:
a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate/entitate
contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;
c) creșterea prețului nu depășește pragul specific de valoare prevăzut de lege.
În contextul pandemiei cauzate de COVID-19, o modificare a termenelor sau eșalonarea unor plăți ar
putea fi discutată în măsura în care condițiile prevăzute de legislația aplicabilă sunt îndeplinite.
Astfel, va trebui arătat motivat că modificarea a devenit necesară în urma circumstanțelor cauzate de
infectarea—exponențial progresivă cauzată de COVID-19—pe care o autoritate/entitate contractantă
care acționează cu diligență nu ar fi putut să o prevadă și că modificarea nu afectează caracterul
general al contractului. De asemenea, va trebui punctat și aspectul privind creșterea prețului, având în
vedere obligația de respectare cumulativă a condițiilor enumerate. În măsura în care creșterea prețului
nu depășește plafonul de valoare prevăzut de legislația aplicabilă contractului/acordului-cadru, acest
aspect va trebui evidențiat pentru a îndeplini și această condiție.
În mod evident, în contextul actual, fiecare situație particulară trebuie analizată ca atare pentru a se
determina aplicabilitatea măsurilor menționate mai sus.
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II. INSTRUMENTE DE FINANȚARE DESTINATE STATELOR
1. Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)
Comisia Europeană a propus (13.03.2020) realocarea unor fonduri în valoare de 37 miliarde de euro,
în cadrul politicii de coeziune – 8 mld Euro de lichidități din bugetul UE și 29 mld. Euro din fonduri
structurale. Sub recomandarea de aprobare în următoarele 2 săptămâni, propunerea urmează să
traverseze procesul de co-decizie, însă Parlamentul a anunțat deja la o zi după lansare (14.03.2020) că
propunerea este sub evaluarea comisiei REGI (dezvoltare regională).
Banii urmează a fi alocați pe 3 direcții prioritare – sănătate, sprijin pentru IMM-uri și scheme de
muncă de scurtă durată, prin proceduri simplificate/excepționale (flexibilitate). În propunerea
actuală, România ar putea să beneficieze de peste 3 mld. Euro.
Sursă:
Regulament
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march2020_en.pdf

Propunere
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/13032020__coronavirus_response_investment_initiative_final_v2_0.pdf

2. Fondul European de Solidaritate / EU Solidarity Fund (EUSF)
Comisia Europeană a propus extinderea Fondului European de Solidaritate prin includerea crizelor
de sănătate în sfera de aplicare (pentru moment, Fondul acoperă doar dezastre naturale). Ajutorul
este acordat sub forma unei subvenții care completează fondurile publice alocate de statele membre.
Fondurile totale disponibile spre alocare s-ar ridica la suma de 800 milioane euro.
Sursă:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countriesmarch-2020_en.pdf

3. Mecanismul European de Protecție Civilă / European Civil Protection
Mechanism
În cazul unei escaladări acute a crizei, România ar trebui să aibă în vedere posibilitatea de activare a
Mecanismului European de Protecție Civilă (activat deja în contextul COVID-19 în ianuarie 2020 de
către Franța pentru repatrierea cetățenilor naționali/UE din Wuhan și solicitat zilele trecute de către
Italia pentru sprijin în furnizarea de materiale sanitare). Orice stat membru poate solicita asistență în
cazul unei crize/urgențe prin intermediul Mecanismului în momentul în care capacitățile naționale
sunt evaluate drept insuficiente.
Mecanismul s-a bazat inițial pe contribuții voluntare din partea statelor membre, însă în 2019 a fost
amendat pentru a permite crearea unei rezerve europene de capacități (”rescEU”). Asistența se
poate materializa inclusiv în furnizarea de echipament/materiale/personal medical.
Sursă:
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en

În cadrul mecanismului, Comisia lansează (16.03) o procedură comună de achiziții pentru a asigura
stocuri pentru echipamente medicale/materiale de protecție pe teritoriul european – în funcție de
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aprobarea statelor membre, primele achiziții ar putea avea loc în luna aprilie. Comisia a solicitat
statelor membre să raporteze săptămânal informații cu privire la stocurile naționale de materiale de
protecție (personal protective equipment – PPE), capacitatea de producție disponibilă și nevoile
anticipate.

4. Council of Europe Development Bank
CEB și-a adaptat Facilitatea de Finanțare Publică (Public Finance Facility – PFF) pentru a acoperi:
achiziționarea, în proceduri de urgență, a echipamentului medical și a materialelor consumabile,
reabilitarea și transformarea spațiilor, unităților medicale și mobilizarea expertizei. Pentru a diminua
impactul economic și social, CEB cooperează cu băncile promotoare pentru a oferi suport continuu
țărilor membre, cu accent pe protejarea locurilor de muncă și continuarea investițiilor municipale.
Cererile de finanțare adresate CEB vor fi analizate într-o manieră promptă pentru a asigura un răspuns
eficient acestor nevoi.
Ținând cont de ciclul de proiect al CEB, Ministerul Finanțelor trebuie să susțină împrumutul și să lucreze
împreună cu băncile promotoare și Country Managerul pentru România pentru a solicita finanțare.
Sursă:
https://coebank.org/en/news-and-publications/news/ceb-support-its-members-response-covid-19-outbreak/

5. Fondul Monetar Internațional (FMI) / International Monetary Fund (IMF)
Fondul Monetar Internațional dispune de mecanisme de finanțare pentru situații de urgență, România
fiind eligibilă pentru Rapid Financing Instrument (RFI)
Finanțarea se face în aceleași condiții ca în cazul Stand-By Arrangements. În prezent, rata dobânzilor
este de 1,5%, iar perioada de rambursare este cuprinsă între 3 ani și 4 luni și 5 ani. Pentru piețele
emergente, fondul de finanțarea de urgență poate ajunge până la 40 de miliarde de dolari.
Sursă:
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/55/Rapid-Financing-Instrument

În completarea acestor instrumente, pentru a răspunde la situații de urgență, FMI poate amenda
programe de împrumut existente și poate acorda noi finanțări – Stand-By Arrangements.
Sursă:
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2020/02/28/how-the-imf-can-help-countries-address-theeconomic-impact-of-coronavirus

6. Banca Mondială / World Bank (WB)
Pachetul de suport COVID-19 al Băncii Mondiale include resurse inițiale de finanțare de pănă la 12
miliarde de dolari, 8 miliarde de dolari reprezentând alocări noi, în regim de urgență (fast track basis).
Pachetul este format din până la 2.7 miliarde de dolari prin IBRD, 1.3 miliarde de dolari prin IDA, 6
miliarde de dolari prin IFC și 2 miliarde de dolari din fondurile reprioritizate ale Băncii Mondiale.
În cadrul acestui pachet, România poate accesa împrumuturi de la IBRD.
Sursă:
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/world-bank-group-announces-up-to-12billion-immediate-support-for-covid-19-country-response
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Finanțarea prin pachetul pentru gestionarea crizei COVID-19 al Băncii Mondiale trebuie făcută cu
precădere pentru întărirea capacității sistemului de sănătate publică de gestionare a crizei
sanitare.
Sursă:
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bank-group-is-helping-countrieswith-covid-19-coronavirus

III. MĂSURI DE INTERVENȚIE SECTORIALĂ
1. Fondul European de Investiții – pachet de sprijin pentru IMM-uri
În vederea sprijinirii IMM-urilor în contextul COVID-19, Comisia Europeană a dispus redirecționarea a
1 mld. euro din bugetul UE în Fondul European de Investiții sub formă de garanție pentru a permite
băncilor să furnizeze lichidități IMM-urilor și întreprinderilor intermediare, rezultând într-un capital
disponibil pt împrumuturi de aprox 8 mld. euro pentru cel puțin 100.000 IMM-uri europene, prin
programe precum COSME (Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises) sau InnovFin via
Horizon 2020. Se estimează că vor fi puse la dispoziție fonduri suplimentare în săptămânile următoare
prin European Fund for Strategic Investments (EFSI).
Sursă:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march2020_en.pdf

2. Horizon 2020
Comisia Europeană a adăugat 37.5 milioane de euro din programul Horizon 2020 pentru cercetarea
și dezvoltarea unui vaccin, a tratamentului și a diagnosticării COVID-19, oferind astfel o creștere
semnificativă pentru apelul în valoare de 10 milioane de euro lansat în ianuarie.
Companiile din România sunt eligibile în cadrul acestor instrumente de finanțare, luând în considerare
condițiile de finanțare caracteristice fiecărui instrument.
Sursă:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_386

3. The European Globalisation Adjustment Fund poate fi utilizat pentru a susține
anganajații care și-au pierdut locul de muncă și acele persoane care sunt self-employed. În
2020, sunt disponibile până la 179 de milioane de Euro.

4. Titlul 1.2.1.6 din AWP 2020 - Activități ale stakeholderilor pentru a încuraja întărirea
cooperării împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare / Stakeholder activities to
support strengthened cooperation against vaccine preventable diseases (Heading 1.2.1.6 of the
AWP 2020)
Termenul limită este 03.06.2020 CET
Sursă:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-082020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDi
visionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate
;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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5. Innovative Medicines Initiatives (IMI)
Primele apeluri în regim de urgență (fast-track calls) ar putea fi lansate în iunie.
Sursă:
https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/about-imi

6. Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus
infections
Sursă:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-202021-01?fbclid=IwAR1PGnDqt9iuZa0V7n5LC_4FmpBtEd3MavKIzudKMwTAT0unMQPyLiSB5WA

Termenul limită este 31.03.2020

7. Banca Europeană de Investiții / European Ivestment Bank (EIB)
EIB Group will rapidly mobilise up to EUR 40 billion to fight crisis caused by Covid-19 and calls on
Member States to set up a further guarantee for SME and mid-cap support from EIB Group and
national promotional banks
Sursă:
https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisiscaused-by-covid-19

8. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) / European Bank
for Reconstruction and Development (EBRD)
BERD anunță un pachet de finanțare de urgență în contextul COVID-19 în valoare de 1 miliard de euro.
Pachetul va crea un cadru de suport (resilience framework) pentru a asigura finanțarea clienților BERD
din medii de afaceri care se confruntă cu dificultăți în accesarea de credite. BERD încearcă să ofere, pe
termen scurt, facilități de capital de până la doi ani pentru dezvoltatori corporate și din energie și
suport sub forma restructurării balanței de plăți și a asigurării lichidității pe termen scurt pentru clienții
municipali, din energie și din infrastructură.
Sursă:
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-unveils-1-billion-emergency-coronavirus-financing-package.html
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