
DEPUTAT ALINA-ELENA TĂNĂSESCU
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 17, JUDEȚUL DOLJ

Către:  Ministerul Finanțelor
Domnul ministru Dan Vîlceanu

De la: Deputat PSD, Alina-Elena Tănăsescu, membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități și                            
vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții

ÎNTREBARE

Obiectul întrebării: ce măsuri ați pregătit pentru sprijinirea IMM-urilor și 
antreprenorilor locali pentru 2022?
Stimate domnule ministru,
Antreprenorii români sunt adevărate modele de redresare și reziliență, care, deși grav afectați 
de pandemie și lăsați singuri de Guvern atât în 2020 cât și în 2021, au reușit să reziste și chiar 
să se reinventeze, demonstrând că dacă se dorește într-adevăr se pot dezvolta în continuare chiar 
în lipsa sprijinului oferit de stat, cum s-a întâmplat în alte țări din Uniunea Europeană.
Pandemia a venit ca o furtună şi a ras pământul de sub picioarele unor afaceri care abia făceau 
primii paşi. Cei mai puternici nu au dat însă bir cu fugiţii, ci au mers mai departe, iar așa cum 
știți PSD a fost alături de IMM-urile românești pentru că a considerat activitatea acestora ca 
fiind prioritate strategică pentru economia națională.

Așadar, în calitate de ministru al Finanțelor vă rog să-mi transmiteți cum și în ce măsură 
veți susține programele de sprijin a firmelor românești ca să traverseze perioada critică 
actuală având în vedere următoarele propuneri:

1. Veți aplica măsurile de compensare a facturilor la energie electrică și gaz și pentru anul 
viitor?

2. Veți adopta Programul Rural INVEST prin care să acordați ajutor de minimis pentru 
IMM-urile care își desfășoară activitatea de prelucrare a resurselor locale în zona rurală 
și urbanul mic, pentru investiții de tip „greenfield” sau pentru dezvoltarea celor 
existente?

3. Veți acorda garanții guvernamentale de până la 100% companiilor care își localizează 
producția în mediul rural și urban-mic?

4. Veți aplica pentru realizarea de programe finanțate din fondurile europene destinate 
dezvoltării rurale din cadrul financiar multianual 2021-2027 pentru activități 
neagricole?

5. Veți implementa Programul IMM Prod prin care să oferiți garanții guvernamentale de 
până la 100% acordate companiilor, pentru creșterea capacității de producție, 
reconversia de la intermediere la producție, finanțare investiții?

6. Veți promova Programul Garant Construct prin care să acordați garanții guvernamentale 
companiilor din construcții pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor?

7. Veți iniția Programul Start-Up pentru studenți prin finanțarea înființării incubatoarelor 
de afaceri în universități, în conlucrare cu partenerii locali, respectiv autorități publice, 
companii care activează pe piața locală prin oferirea de granturi în valoare de 100.000 
euro pentru fiecare proiect?
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8. Veți susține cercetarea prin realizarea de schemelor de ajutor de stat „INNOVATION”, 
care presupune deducerea cu până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv 
pentru cheltuielile cu înregistrarea și protejarea lor?

9. Aveți în vedere să propuneți realizarea de granturi pentru digitalizare și comerț online 
pentru IMM-uri?

10. Veți susține Programul IMM Export prin acordarea de garanții guvernamentale de până 
la 100% pentru creșterea capacității de export sau veți face la fel ca domnul ministru 
Năsui și veți închide toate aplicațiile prin care firmele românești se pot promova în 
străinătate?

Solicit răspuns în scris.
Deputat Alin-Elena Tănăsescu, grupul parlamentar PSD


