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NOTA DE FUNDAMENTARE

Sec^iunea 1
Titiul proiectului de act normativ

ORDONANfA DE URGENJA pentru modificarea completarea Ordonan^ei de urgenta a 
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susfinere a tntreprinderilor mici mijiocii a 

intreprinderilor mici cu capitalizare de plafa medie - IMM INVEST ROMANIA, precum $i pentru 
modificarea completarea Scheme! de ajutor de stat pentru susfinerea activjta|ii IMM-urilor in 

contextui crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art. II din Ordonanja
de urgentfi a Guvernului nr. 42/2020

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1 .Descrierea 
actuale

situatiei Prin Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu 
modificari ?! completari prin Legea nr. 209/2018, a fost aprobat 
Programul de susfinere a intreprinderilor mici §1 mijiocii - IMM 
INVEST Romania, program multianual de incurajare ?i de stimulare a 
dezvoltarii intreprinderilor mici §i mijiocii ?! a accesului la finanfare a 
acestora.
Prin Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 29/2020 privind unele 
masuri economice $i fiscal-bugetare au fost aduse modificari 
Programului IMM Invest pentru a raspunde nevoilor intreprinderilor 
mici §i mijiocii ca urmare a efectelor raspandirii virusului SARS-CoV-
2.
Prin Ordonanfa de Urgenfa nr. 42/2020 pentru modificarea $i 
completarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr. 110/2017 privind 
Programul de susfinere a intreprinderilor mici ^i mijiocii - IMM Invest 
Romania, precum §i pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susfinerea activitafii IMM-urilor in contextui crizei economice generate 
de pandemia COVID-19, au fost aduse modificari programului IMM 
Invest Romania pentru a asigura compatibilitatea facilitafilor propose 
prin acest program cu cele menfionate in Comunicarea Comlsiei 
privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextui 
pandemiei COVID 19 §i a fost aprobata schema de ajutor de stat prin 
care vor fi subvenfionate facilitafile in cadrul Programului.
Ministerul Finanfelor Publice piate§te granturile reprezentand 
dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru flnanfarea 
capitalului de lucru §i a creditelor pentru investifii, a comisionului de 
administrare §i a comisionului de rise in procent de 100% din bugetul 
Ministerului Finanfelor Publice - Acfiuni Generale, in cadrul schemei 
de ajutor de stat asociate acestui program care se implementeaza prin 
FNGCIMM.
Perioada de acordare a grantului de dobanda este de 8 luni de la 
momentul acordSrii creditelor de investifii ?i a creditelor/liniilor de 
credit destinate finanfarii capitalului de lucru, in baza unei scheme de 
ajutor de stat aprobata printr-un act normativ cu putere de lege pentru 
anul 2020 si pentru urmatorii 2 ani, doar in condifiile in care cresterea
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economica estimata de Comisia Nationaia de Strategic ?i Prognoza 
pentru aceasta perioada se situeaza sub nivelu! celei din anu! 2020, 
Granturile se piatesc prin intermediul unui mecanism de plata 
reglementat prin conventiile de garantare §i plata a granturilor incheiate 
de FNGCIMM cu institujiile de credit, respectiv in convenfia de 
implementare incheiata cu MFP. Mecanismul de transfer al fondurilor 
pentru plata granturilor este stabilit prin ordin al ministrului finantelor 
publice. Creditele se acorda cu respectarea prevederilor OUG nr. 
110/2017, cu completarile §i modificarile ulterioare §i in functie de 
criteriile specifice prevazute In normele §i procedurile interne de 
creditare ale instituliilor de credit participante in program. Creditele vor 
fi garantate in numele §i contul statului de catre Fondul National de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici ?! Mijiocii 
(FNGCIMM), iar plafonul garantiilor de stat se stabile$te prin lege.
Agricultura §i industria alimentara sunt printre domeniile care prezinta 
un interes major in aceasta perioada, iar la nivel european politicile 
publice sunt centrate atat de implementarea unor facilitati menite sa 
asigure continuarea lucrarilor agricole, plantarea culturilor §i 
desfa§urarea optima a lucrarilor de recoltare, cat §i de mentinerea 
lanturilor de aprovizionare;
Intrucat este imperios necesara promovarea unor masuri de natura sa 
faciliteze continuarea funciionarii pieielor agroalimentare §i efectuarea 
lucrarilor de toamna/primavara;
in acela§i timp, pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care 
vizeaza facilitarea accesului la creditele/liniile de credit pentru 
produc;ie, acordate pe pia^a romaneasca pentru sectoru! agroalimentar, 
sunt necesare instrumente de finantare-garantare adaptate specificului 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului alimentar in general; 
Urgenia masurilor prevazute de prezentul act normativ este generata de 
specificui domeniului reglementat pentru campania agricola de 
toamna/primavara care este in plina desfa§urare §i pentru care fermierii 
au necesitati urgente de finan(are.
Emiterea actului in alte conditii decat de urgen^a ar avea efecte 
nefavorabile pentru intregul an agricol 2021, cu efecte negative 
inclusiv In PIB.
Masurile preconizate vizeaza reglementarea unei situapi extraordinare 
generate, pe de o parte, de imposibilitatea achiziiiei de terenuri agricole 
In vederea extinderii exploatapilor agricole, pentru modemizarea §i 
eficientizarea acestora, situatie care treneaza de mult timp §i poate 
provoca destabilizarea intregului sector agricol, iar, pe de alta parte, de 
imposibilitatea accesului la finan^area producliei agricole §i a 
productiei piscicole, pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari, 
care prin masurile adoptate ar avea acces la finan{are, cu efecte 
favorabile in dezvoltarea sectoarelor agriculturii, pisciculturii §i 
acvaculturii;
Neaplicarea in regim de urgenja a masurilor propue prin prezentul act 
normativ este de natura sa perpetueze tendin^a de pauperizare a 
popula(iei din mediul rural ocupata in agricultura, sa anuleze jansele de 
extindere a bazei de potentiali beneficiari ai fondurilor europene

2,Schimbari preconizate
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alocate pentru agricultura §i dezvoltare rurala §i astfel sa compromita 
procesul de modemizare sustenabila a agriculturii romane§ti;
Suportarea integrals a costurilor de fmanlare §i garantare va asigura 
IMM-urilor din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i 
sectorului alimentar, accesul la credite §i va rSspunde situatiei in care 
ace§tia nu oblin finantarea ca urmare a lipsei garantiilor cerute de 
fmanjatori.
Modificarile propuse:

Aprobarea Subprogramului AGRO IMM INVEST cu scopul 
sustinerii intreprinderilor mici §1 mijlocii $i a intreprinderilor mici cu 
capitalizare de piata medie din domeniul agriculturii, pescuitului, 
acvaculturii §i sectorului alimentar;

Suplimentar sprijinului financiar acordat in cadrul programului 
IMM INVEST format din acoperirea integrals a comisioanelor de rise 
$i de administrare §i a dobanzilor la creditui garantat pentru o perioadS 
de 8 luni prin subprogramul AGRO IMM INVEST va fi acordat un 
grant nerambursabil de maximum 10% din valoarea creditului garantat 
cu condi^ia incadrSrii in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare 
intreprindere care i§i desfajoara activitatea in sectoral pescuitului §i 
acvaculturii, sau 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care i?i 
desfa§oarS activitatea in domeniul productiei primare de produse 
agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare intreprindere care i§i 
desfS?oarS activitatea in sectorul alimentar;

Grantul va fi acordat in termen de 1 an de zile in funclie de 
utilizarea creditului garantat

Acordarea unei perioade de gra^ie extinse de maximum 24 de 
luni pentru creditele de investijii beneficiarilor eligibili din domeniul 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului alimentar ce aplicS 
in cadrul programului AGRO IMM INVEST;

Pentru celelalte credite de investifii durata de gratie maxima ce 
poate fi acordatS este de 18 luni;

Extinderea categoriei beneficiarilor eligibili in cadrul 
subprogramului AGRO IMM INVEST prin includerea fermierilor 
definiji conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

Extinderea domeniilor eligibile in cadrul programului IMM 
INVEST §i subprogramului AGRO IMM INVEST prin includerea 
producStorilor de vinuri $i here;

Creditele garantate in cadrul subprogramului AGRO IMM 
INVEST vor avea o perioada de gralie de maxim 24 de luni pentru 
rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectueazS in 
cel putin 2 rate pe an;

Plafonul de garanfii aferente subprogramului AGRO IMM 
INVEST este de 1 miliard lei pentru anul 2020;

Pentru programul IMM INVEST plafonul de garanfii aferent 
anului 2020 este de 30 miliarde lei;

Pana la aprobarea plafonului de emitere a garantiilor pentru 
anul 2021, FNGCIMM va analiza solicitarile de emitere a garantiilor 
urmand ca pentru beneflciariii eligibili in cadrul programului sa se 
emita garantiile in nume si cont stat dupa aprobarea acestuia prin lege.
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Cre^terea bugetului schemei de ajutor de stat la suma de 1.832 
milioane lei, aproximativ 376,3 mitioane euro in vederea includerii 
grantului de 10% ce va fi acordat In cadrul subprogramului AGRO 
IMM INVEST;

Prin implementarea schemei se estimeazS acordarea de ajutor 
de stat unui num^r de maximum 58.987 de beneficiari atat pentru 
programul IMM INVEST cat §i pentru subprogramul AGRO IMM 
INVEST;

Modificarile prevSzute de prezenta ordonanla de urgenja se vor 
aplica dupa obfinerea deciziei de autorizare din partea C.E.. , §i intre 
timp schema de ajutor de stat inclusa m programul IMMM - Invest se 
aplica in condiliile autorizate de catre Comisia Europeana prin C 
(2020) 5555 final din 07 august 2020.

3.Alte informatii Principalele avantaje ale Programului:
eliminarea principalei constrangeri a beneficiarilor de tip IMM 

din domeniul agro-alimentar in accesarea creditelor, ?i anume lipsa 
garanliilor;

crearea necesarului de lichiditate financiara la dispozi{ia 
intreprinderilor mici §i mijlocii din aceste domenii, grav afectate de 
criza economica generata de pandemia SARS-CoV2;

stimularea sectorului bancar in sprijinirea intreprinderilor mici 
§i mijlocii pe perioada manifestarii efectelor raspandirii virusului 
SARS-CoV2

sus^inerea investitiilor din domeniul agricoi, piscicol $i 
alimentar prin subprogramul AGRO IMM INVEST prin acordarea 
suplimentara a unui grant nerambursabil in valoare de 10% din 
valoarea creditului garantat

Secpunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Prin acest program se are in vedere asigurarea resurselor financiare 
necesare intreprinderilor mici ?i mijlocii pentru traversarea perioadei de 
influenla a raspandirii virusului SARS-CoV2.
Totodata, acest program va contribui la mentinerea locurilor de munca 
existente la nivelul intreprinderilor mici §i mijlocii §i la asigurarea 
continuitajii activitatii acestora, cu plata impozitelor, contribufiilor §i 
taxelor datorate bugetului de stat §i celorlalte bugete.

1^1. Impactul asupra 
mediului concurenlial $i 
domeniului ajutoarelor de

Programul propus se implementeazS prin intermediul unei scheme de 
ajutor de stat. Schema de ajutor de stat a lost notificatS la C.E. in 
temeiul art. 107 alin, 3 lit. b) din Tratatul de funcjionare a Uniunii §i 
aprobata in data de 10.04.2020 §i are ca obiectiv remedierea unei 
perturbari grave a economiei, in cazul de fa^a sus(inerea financiara a 
IMM-urilor in actualul context de criza general de pandemia de 
coronavirus $i a fost aprobata.
Dupa publicarea acestor modificari ale Programului IMM Invest si a 
schemei de ajutor de stat, se va transmite din nou C.E. o solicitare

stat
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privind modificarea conditiiior de acordare a ajutorului de stat.
2. Impactul asupra mediului 
de afaceri

Prezentul act normativ va avea impact favorabil asupra mediului de 
afaceri prin inlesnirea accesului la finan|are a intreprinderilor mici ?i 
mijlocii, pentru stabilizarea situafiei IMM-urilor afectate de criza 
economica. Prin implementarea mSsurilor propuse se vor ob^ine efecte 
antrenante in economic, cu utilizarea unui minim de resurse publice.

2^1. Impactul asupra 
sarcinilor administrative

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2^2. Impactul asupra 
intreprinderilor mici si 
mijlocii

Prezentul act normativ se adreseazS tuturor categoriilor de IMM-uri, 
avand un impact direct pozitiv prin sprijinirea accesului la finantare pe 
perioada efectelor datorate rSsp&idirii virusului SARS-CoV2.

3 .Impactul social Prezentul act normativ nu se referS la acest subiect
4.1mpactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
5,Alte informatii Nu au fost identificate

Secjiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat §i pe

termen lung (pe 5 ani)

Indicator! Media pe 5 aniAnul
curent

Urmatorii 4 ani

1 2 3 4 6 75
2020 2021 2022 2023 2024

(mil lei)(mil lei) (mil lei) (mil lei) (mil lei)
I.Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
a) bugetul de stat, din 
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) contributii de asigurari

Proiectul de act normativ nu presupune o cre?tere/diminuare a veniturilor 
bugetare.

Proiectul de act normativ nu presupune o cre$tere/diminuare a 
cheltuielilor bugetare.
Garanjiile acordate tn cadrul plafonului alocat majoreazS datoria publics 
guvemamentalS. Cheltuielile reprezentand acordarea granturilor pentru 
subventionarea dobanzilor, a comisionului de administrare ?i a 
comisionului de rise precum §i pentru grantul de 10% din valoarea 
creditului ce va fi acordat in cadrul subprogramului AGRO IMM 
INVEST este de 1832 milioane lei, aproximativ 376,3 milioane euro.

2.Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus din care:
a) bugetul de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
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c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri gi servicii
3.1mpact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Impactul financiar va fi pozitiv prin menfinerea In functiune a 
Intreprinderilor mici §i mijlocii pe perioada manifestarii efectelor crizei 
generate de raspandirea virusului SARS-CoV2, precum §i a angajatilor 
existenji la nivelul acestora.

4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificarilor veniturilor 
gi/sau cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

7. Aite informatii La momentul acordarii, garan^iile care vor fi emise in cadrul Programului 
nu reprezinta plati din bugetul de stat, ci determina exclusiv majorarea 
datoriei publice.
Suma reprezentdnd valoarea de executare a garanfiilor care nu a fost 
recuperata In cursul aceluiagi an are impact asupra bugetului anului in 
care acestea se executa gi reprezinta cheltuiala a bugetului de stat, cu 
incadrare in prevederile bugetare anuale gi in ^intele stabilite prin Legea 
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori speciflcati in cadrul fiscal- 
bugetar.

Secpunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

Este modificata Ordonanja de urgen^a a Guvemului 
nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a 
intreprinderilor mici gi mijlocii - IMM INVEST 
ROMANIA si Schema de ajutor de stat aferenta 
acestui program.
Ca o consecinja a modificarii preconizate a OUG nr. 
110/2017, vor trebui elaborare acte normative de 
modificare a HG nr. 282/2020, precum gi a legislatiei 
subsecvente.

l.Masuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrSrii in 
vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in 
vederea implementarii noilor dispozijii.

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiectl''l. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia in domeniul achiziliiior 
publice 
2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legisla|ia comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect
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4. Hotarari ale Curlii de Justi^ie a Uniunii 
Europene Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

5. Alte acte normative §i/sau documente 
internationale din care decurg angajamente Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

b.Alte informatii Nu au fost identificate
Secfiuneaab-a

Consultarile efectuate tn vederea elaborarii proiectului de act normativ
Prezentul act normativ a fost elaborat in colaborare cu 
mandatarui statului roman in implementarea acestui 
program, respectiv FNGCIMM - IFN S.A..

1.Informatii privind procesul de consultare cu 
organiza^ii neguvemamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme implicate

Z.Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum $i a modului in care 
activitatea acestor organizajii este legate de 
obiectul proiectului de act normativ

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

3.Consultarile organizate cu autoritaple 
administratiei publice locale, in situajia in care 
proiectul de act normativ are ca obiect activitaji 
ale acestor autoritati, in condiliile Hotararii 
Guvemului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorltatilor administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

4.Consultarile desfa§urate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvemului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

5.Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiiiul legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) ConsiIiul Economic §i Social

a) Este necesar avizul Consiliului legislativ
b) Nu este cazul
c) Este necesar avizul Consiliului Economic ?i Social
d) A fost solicitat avizul Consiliului Concurentei,
e) Nu este cazuld) Consiliul Concurentei

e) Curtea de Conturi

Prezentul act normativ este initiat de Ministerul 
Finantelor Publice ?i este avizat de Ministerul 
Economiei, Energiei §i Mediului de Afaceri, Ministerul 
Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale §i Ministerul Justitiei.

b.Alte informatii

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea ?i implementarea proiectului de act normativ

Au fost respectate prevederile Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvemului, pentru elaborarea, 
avizarea §i prezentarea proiectelor de documente de 
politic! publice, a proiectelor de acte normative, precum §i 
a altor documente, m vederea adoptarii/aprobarii, aprobat

l.Informarea societatii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ
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prin Hotararea Guvemului nr. 561/2009. Proiectul de 
Ordonan^a de urgenja a Guvemului a fost initiat in 
conditiile art.7 alin. (13) din Legeanr. 52/2003.
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect2.Informarea societalii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum §i efectele asupra sSnatStii §i 
securitajii cetatenilor sau diversitatii biologice

Nu au fost identificate3. Alte informapi

Secjiunea a 8-a 
Masuri de implementare

Prezentul act normativ nu se refer§ la acest subiect1 .MSsurile de punere in aplicare a proiectului de act 
normativ de catre autoritatile administratiei publice 
centrale $i/sau locale-infiiniarea unor noi organisme 
sau extinderea competen(elor institutiilor existente

Nu au fost identificate2.A!te informatii

Fata de cele prezentate, supunem aprobarii proiectul de Ordonanfa de urgenta pentru modiflcarea §i 
completarea Ordonantei de urgentS a Guvemului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a 
intreprinderilor mici $i mijlocii §i a intreprinderilor mici cu capitalizare de piafa medie - IMM INVEST 
ROMANIA, precum §i pentru modificarea $i completarea Scheme! de ajutor de stat pentru sustinerea 
activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin 
art. II din Ordonanta de urgenja a Guvemului nr. 42/2020.

MINISTRUL FINANJELOR PUBLICE

Vasile - Florin CIJU

AvizSm favorabil:

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI §I MEDIULUI DE AFACERI

Virgil - Daniel POPESCU

MINISTRUL JUSTIJIEI

Marian CStaiin PREDOIU

MINISTRUL AGRICULTURII §I DEZVOLTARII RURALE

Nechita - Adrian OROS
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CONStLiOL ECONOMIC ?i SOCIAL 

......

PROfECT
ORDONAMJA DE URGENJA pentru modificarea §i completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvemului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii §i a 
intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, precum §i pentru 
modiflcarea §i completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitSfii IMM-urilor in 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art. II din Ordonanja 
de urgenta a Guvemului nr. 42/2020

Avand in vedere faptul ca, pentru a rSspunde necesitatilor economiei aflate sub influenta efectelor 
raspandirii virusului SARS-CoV-2 a fosl implementat Programul de suspnere a intreprinderilor 
mici §i mijlocii - IMM INVEST ROMANIA §i a fost aprobata Schema de ajutor de stat pentru 
susjinerea activitalii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;

Agricultura $i industria alimentara sunt printre domeniile care prezinta un inleres major in aceasta 
perioada, iar la nivel european politicile publice sunt centrate atat de implementarea unor facilitati 
menite sa asigure continuarea lucrarilor agricole, plantarea culturilor $i desfa§urarea optima a 
lucrarilor de recoltare, cat §i de men{inerea lanturilor de aprovizionare;

Intrucal este imperios necesara promovarea unor masuri de nalura sa faciliteze continuarea 
functionarii piefelor agroalimentare §i efectuarea lucrarilor de toamna/primavara;

in acela§i timp, pentru eflcientizarea instrumentelor de garanlare care vizeaza facilitarea accesului 
la creditele/liniile de credit pentru produclie, acordate pe piata romaneasca pentru sectorul 
agroalimentar, sunt necesare instrumente de finantare-garantare adapiate specificului agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii §i sectorului alimentar in general;

Urgenta masurilor prevazule de prezentul act normativ este generata de specificul domeniului 
reglementat pentru campania agricola de toamna/primavara care este in plina desfa§urare §i pentru 
care fermierii au necesitati urgente de flnantare.

Emiterea actului in alte conditii decat de urgenta ar avea efecte nefavorabile pentru intregul an 
agricol 2021, cu efecte negative inclusiv in PIB.

De asemenea, masurile preconizate vizeaza §i reglementarea unei situatii extraordinare generate, 
pe de o parte, de imposibilitatea achizitiei de terenuri agricole in vederea extinderii exploatatiilor 
agricole, pentru modemizarea §i eflcientizarea acestora, situatie care treneaza de mult timp §i poate 
provoca destabilizarea intregului sector agricol, iar, pe de alta parte, de imposibilitatea accesului 
la finantarea productiei agricole §i a productiei piscicole, pentru categoriile cele mai sensibile de
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beneficiari, care prin masurile adoptate ar avea acces la finarnare, cu efecte favorabile tn 
dezvottarea sectoarelor agriculturii, pisciculturii §i acvaculturii;

Neaplicarea In regim de urgenfa a masurilor propue prin prezentul act normativ este de natura sa 
perpetueze tendin^a de pauperizare a popula|iei din mediul rural ocupata In agricultura, sS anuleze 
§ansele de extindere a bazei de potentiali beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru 
agricultura §i dezvoitare rurala §i astfel sa compromita procesul de modemizare sustenabil3 a 
agriculturii romanejti;

Suportarea integrals a costurilor de fmanfare §i garantare va asigura IMM-urilor din domeniile 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului alimentar, accesul la credite §i va raspunde 
situa^iei in care ace§tia nu obpn finantarea ca urmare a lipsei garanpilor cerute de finantatori;

intrucat statui este obligat sS ia masuri pentru asigurarea continuarii §i relansarii activitapi intr-un 
sector deosebit de important, a§a cum este cel ai agriculturii §i elementele mai sus prezentate 
vizeaza interesul general public §i constituie situapi de urgenja §i extraordinare, a cSror 
reglementare nu poate fi amanatS,

In temeiul art, 115 alin. (4) din Constitupa Romaniei, republicatS,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenlS.

Articolut I
Ordonanja de urgenfa a Guvemului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor 
mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie 
ROMANIA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.! .029 din 27 decembrie 2017, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeazS:

IMM INVEST

l.La articolul l,dupa alineatul (l)se introduc alineatele (1^1) §i (1^2) cu urmatorul cuprins:

“(I'^l) in cadrul Programului prevSzut la alin. (1) se aproba Subprogramul de suspnere a 
Intreprinderilor mici p mijlocii ?i a Intreprinderilor mici cu capitalizare de pia^a medie, din 
domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii p sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, care 
are ca obiectiv acordarea de facilitap de garantare de catre stat In mod transparent p 
nediscriminatoriu pentru creditele acordate Intreprinderilor mici p mijlocii p intreprinderilor mici 
cu capitalizare de piaja medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii p sectorului 
alimentar, de catre institupile de credit.

2



(P2) Subprogramul de sustinere a intreprinderilor mici §i mijlocii §i a mtreprinderilor mici cu 
capitalizare de pia^a medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului 
alimentar AGRO IMM INVEST constS m acordarea de garan^ii de stat Tn favoarea fiecSrui 
beneficiar participant m program care solicita finantare pentru nevoile curente de lucru sau pentru 
realizarea de investitii, cu respectarea conditiilor prevazute la pct.II.2, art.3 alin.(3) §i (4) din 
«SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru sustinerea activitSjii IMM-urilor in contextui crizei 
economice generate de pandemia COVID-19. Grantul acordat intreprinderilor mici §i mijlocii, 
intreprinderilor mici cu capitalizare de pia^S medie, precum $i fermierilor din domeniul 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului alimentar include o componenta 
nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate, cu condijia incadrarii in 
plafonul de 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care i?i desfajoarS activitatea in sectoral 
pescuitului §i acvaculturii,100.000 euro pentru fiecare intreprindere care i§i desfS§oar3 activitatea 
in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare 
intreprindere care i§i desfS^oarS activitatea in sectoral alimentar.”

2. La articolul 1, dupa alineatui (3^2) se introduce un nou alineat (3''2.1) care va avea 
urmatorul cuprins:
“(3'^2.1) Pentru creditele prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a §i b), destinate beneficiarilor care i§i 
desfa§oara activitatea in domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului alimentar §i 
care aplica in cadrul Subprogramului de sustinere a intreprinderilor mici $i mijlocii §i 
intreprinderilor mici cu capitalizare de pia^a medie din domeniul agriculturii, pescuitului, 
acvaculturii §i sectorului alimentar, Ministerul Finanielor Publice subventioneaza valoarea 
comisionului de rise, a comisionului de administrare §i dobanzile in procent de 100%, precum §i 
componenta nerambursabila in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea finan{arii garantate, 
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanfelor Publice * Ac^iuni Generale, de la titiul 55 
"Alte transferuri", alineatui 55.01.46 "Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor 
de stat", in cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program”

3. La articolul 1, dupa alineatui (3^4) se introduc alineatele (3'^5) si (3''6) cu urmatorul 
cuprins:

“(3''5) In cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii §i sectorului alimentar, la inceputui perioadei de creditare, institutiile de 
credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor o perioada de grafie de maximum 24 de luni pentru 
rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectueaza in cel putin doua rate pe an.

(3''6) in cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor eligibili din celelalte domenii de 
activitate cu exceptia celor prevazute la alin. (3'^5), institutiile de credit pot acorda, la inceputui 
perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioada de gratie de maximum 18 luni pentru 
rambursarea principalului.”
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4. Dupa art. 1 se introduce un non articol, I'^lcu urmatorul cuprins 

ART. 1^1

“Celaite prevederi ale Programului de sustinere a intreprinderilor mici §i mijlocii §i a 
mtreprinderilor mici cu capitalizare de pia^a medie - IMM INVEST ROMANIA ale SCHEMEl 
DE AJUTOR DE STAT pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19 se aplica in mod corespunzator creditelor de 
investitii/creditelor/liniilor de credit pentru flnantarea capitalului de lucru acordate in cadrul 
Programului AGRO IMM INVEST in favoarea intreprinderilor mici §i mijlocii §i a intreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaja medie din domeniul agriculturii, pescuituiui, acvaculturii §i sectorului 
alimentar.”

5. La articolul 2, lit. a) §i lit. k) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:

“a) beneflciarul programului - intreprinderea mic§ §i mijlocie care desfa§oaraactivitate economica, 
autorizata potrivit dispozi{iilor legale sa realizeze activitati de productie, comer? sau prestari de 
servicii, in scopul ob?inerii de venituri, in condi?ii de concuren?a loiala, respectiv societa?ile 
reglementate de Legea societa?ilor nr. 31/1990, republicata, cu modificSrile completarile 
ulterioare, societa?i cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titular! ai unei 
intreprinderi individuale §i intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in 
vigoare, care desfajoara activita?i economice, entitatile reglementate de Ordonan^a de urgen?a a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfa§urarea activitatilor economice de catre persoanele fizice 
autorizate, intreprinderile individuale ji intreprinderile familiale, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea §i functionarea 
cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, sau Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 
6/2011 pentru stimuiarea infiin?arii §i dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii 
debutan?i in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile §i 
completarile ulterioare precum §i organiza?iile nonguvemamentale, asocia?iile §i funda?iile, 
cooperativele agricole §i societa?ile agricole, fermierii deflni?! conform art. 4 din Regulamentul 
(UE) nr, 1307/2013, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei, care desfE^oara 
activita?i economice §i/sau agricole care indeplinesc cumulativ condi?iile prevazute de Legea nr. 
346/2004 privind stimuiarea infiintarii §i dezvoltarii intreprinderilor mici §i mijlocii, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

k) comisionul de administrare - sumE cuvenita F.N.G.C.l.M.M. pentru remunerarea activitajii de 
analiza, acordare, monitorizare §i administrare a garanjiilor, al carei nive! se stabile§te anual prin 
ordin al ministrului finan?elor publice §i se suporta din bugetul de stat, prin bugetu! Ministerul 
Finan?elor Publice - Ac?iuni Generale in cadrul scheme! de ajutor de stat asociate acestui program.
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Dupa mcetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datoreaza F.N.G.C.l.M.M. 
de catre beneficiarul programului;”

7. La articolul 3, alineatul (1) lit. a) lit. d) se modiflca si vor avea urmatorul cuprins:

“a) nu este in dificultate flnanciara in sensul prevederilor articolului 2, punctul 18 din 
RegulamentuI (EU) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii 
de ajutoare compatibile cu piaja interna in aplicarea articolelor 107 §i 108 din Tratatul de 
Functionare al Uniunii Europene.

d) nu se afla in interdic^ie de a emite cecuri §i nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin 
in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garanjiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor 
de Pia^i, denumita in continuare C.l.P,, cu exceptia incidentelor bancare majore cu privire la Bilete 
la Ordin si/sau cecuri executate, incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, 
starii de alerta §i o luna dupa incetarea acestora;”

8. La articolul 3, alineatul (3) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanjii activitatile finantate din sectoarele/domeniile: 
intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor auxiliare intermedierilor financiare, asigurari, cu 
exceptia activitatilor agentilor §i brokerilor de asigurare, tranzactii imobiliare, cu exceptia 
activitatilor de tranzactii imobiliare realizate de catre agenfiile imobiliare, activit^ti de jocuri de 
noroc ?i pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu 
exceptia fabricarii bauturilor alcoolice nedistilate §i a bauturilor pe baza de alcool (CAEN 1102, 
CAEN 1103; CAEN 1104; CAEN 1105 §i CAEN 1106), substante aflate sub control national, 
plante, substante §i preparate stupeflante §i psihotrope, activitati de mchiriere §i leasing, activitati 
de investigate §i protectie, cu exceptia activitatii de protectie §i garda ?i activitatii de servicii 
privind sistemele de securizare."

9. La articolul 8, alineatul (5) se modiflca $i va avea urmatorul cuprins:
“(5) Ipotecile prevazute laalin. (2) §i (3) seinscriu m carteafunciaraaimobile!or?i/saumRegistrul 
National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta §i publicitate asimilate, dupa 
caz, in baza contractului de garantare. Operatiunile de Inscriere, modificare, reinnoire §i radiere se 
efectueaza de catre institutia de credit.”

ARTICOLUL II
Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19, aprobata prin articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvemului 
nr. 42/2020 publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, se modiflca §i se completeaza dupa cum urmeaza:
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1. La articolui 1, alineatele (1) se modifica si va avea cu urmatorul cuprins:

“(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat tl reprezinta sustinerea mtreprinderilor mici $i 
mijiocii a intreprinderilor mici cu capitalizare de pia^a medie in contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19 in cadrul Programului de sus^inere a intreprinderilor mici §i 
mijiocii - IMM INVEST ROMANIA, aprobat prin completarea Ordonaniei de urgenja a 
Guvemului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici §i mijiocii - IMM 
INVEST ROMANIA, cu modificarile ?i completarile ulterioare, precum ?i intreprinderilor mici §i 
mijiocii ?i a feimierilor defini|i conform prevederilor art.4 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 
din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului alimentar in cadrul 
Subprogramului AGRO IMM Invest.

2. La articolui 2, alineatui (6) se modiflca va avea urmatorul cuprins:

“(6) Durata garan{iilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) §i b) din Ordonan^a de urgen^a a 
Guvemului nr. 110/2017, cu modificarile ?i completarile ulterioare, nu poate depa§i 6 ani pentru 
intreprinderile mici §i mijiocii §i intreprinderile mici cu capitalizare de piaja medie din cadrul 
Programului IMM INVEST Romania.”

3. La articolui 2, dupa alineatui (6) se introduce un nou alineat (6^1) care va avea urmatorul 
cuprins:

“(6''l) Pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se aplica prevederile alin. (l)-(6), iar in cazul 
creditelor de investilii acordate beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii ?! 
sectorului alimentar, instituliile de credit acorda, la solicitarea beneficiarului subprogramului o 
perioada de gra^ie de maxim 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea 
creditelor se efectueaza in cel pufin 2 rate pe an.”

4. La articolui 3, alineatele (1) si (2) se modifica $i vor avea urmatorul cuprins:
“(1) intreprinderile mici §i mijiocii §i intreprinderile mici cu capitalizare de pia^a medie din cadrul 
programului IMM INVEST ROMANIA precum IMM-urile ce activeaza in sectoral alimentar 
din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST care au contractat credite/linii de credit 
garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) §i b) din Ordonanta de urgen^a a Guvemului nr. 110/2017, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat 
dintre valoarea comisionului de rise, a comisionului de administrare, aferente garanjiei acordate, 
§i a dobanzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 
800.000 euro per mtreprindere.
(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Bancii Na{ionale a 
Romaniei valabil la data emiterii acordului de finanlare.”
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5. La articolul 3, dupa alineatui (1) se introduce un nou allneat (l''l) care va avea urmStorul 
cuprins:

“(1^1) Grantul acordat Intreprinderilor mici §i mijlocii §i intreprinderilor mici cu capitalizare de 
piata medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i sectorului alimentar prin 
Subprogramul AGRO IMM INVEST include §i o componenta nerambursabila de maximum 10% 
din valoarea finantarii, cu condifia mcadrarii in plafonul de 120,000 euro pentru fiecare 
intreprindere care i§i desia^oarS activitatea in sectorul pescuitului §i acvaculturii sau 100.000 euro 
pentru fiecare intreprindere care i§i desfa§oara activitatea in domeniul productiei primare de 
produse agricole, respectiv 800.000 de euro pentru intreprinderile mici §i mijlocii din sectorul 
alimentar.”

6. La articolul 5, alineatele (1), (3), (4) si (5) se modiflca ^i va avea urmatorul cuprins:

“(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada in care se seiecteaza beneficiarii ji se 
emit contracte de garan^ie/acorduri de flnantare in legatura cu masurile prevazute la art. 2 §i 3, este 
cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonan^e de urgenja §i 30 iunie 
2021, iar perioada in care se poate efectua plata grantului este cuprinsa intre data intrarii in vigoare 
a prevederilor prezentei ordonanfe de urgenta§i 30 iunie 2022, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii 
conform art. 1 alin. (3*3) din Ordonanja de urgen(a a Guvemului nr. 110/2017, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legeanr. 209/2018, cu modificarile §i completarile ulterioare.
(3) BugetuI schemei de ajutor de stat este 1.832 milioane lei, echivalentul in lei a aproximativ 
376.3 milioane euro, pentru masurile de finanlare prevazute la capitolul 11.2.
(4) Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate In cadrul programului este de 
30.000.000.000 lei. in cadrul acestui plafon, subplafonul total aferent garantiilor care pot fl 
acordate in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST este de 1.000.000.000 lei. Pana la 
aprobarea plafonului de emitere a garantiilor pentru anul 2021, FNGCIMM va analiza solicitarile 
de emitere a garantiilor urmand ca pentru beneficiariii eligibili in cadrul programului sa se emita 
garantiile in nume si cont stat dupa aprobarea acestuia prin lege.
(5) Prin implementarea schemei se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maximum 
58.987 de beneficiari.”

7. La articolul 5, dupa alineatui (2) se introduce un nou aiineat (2*1) cu urmatorul cuprins:

“(2*1) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul AGRO IMM 
INVEST se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Ac{iuni 
Generale §i se vireaza In termen de I an in contul F.N.G.C.l.M.M., pe baza situafiilor 
centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de 
lucru §i pe baza situatiilor centralizatoare privind situajia lucrdrilor executate pentru creditele de 
investi(ii transmise de institu{iile de credit pe propria raspundere.”
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8. Articolul 6 se modillca si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 6. Procedura de acordare a garan{iilor de stat in proportie de maximum 80% sau 90% aferente 
creditelor, a grantului de ia art. 3 §i plata ajutoarelor de stat sub forma de grant este prevazuta prin 
hotararea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de apiicare a prezentei Ordonan|e 
de urgenta a Guvernului.”

ARTICOLUL III
“Dispozi^iile prezentei ordonan^e de urgen^a se aplica §i solicitarilor de acordare a creditelor 
garantate In cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici §i mijlocii - IMM INVEST 
ROMANIA aflate m curs de solutionare.”

ARTICOLUL IV

’’Dispozi^iile art. I, II, ?i 111 se aplica dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. 
Pana la obpnerea acesteia, Schema de ajutor de stat pentru suspnerea activitatii IMM-urilor in 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-I9, aprobata prin Ordonanja de urgenta 
a Guvernului nr. 42/2020, continua sa se aplice in condi^iile autorizate de catre Comisia Europeana 
prin C (2020) 5555 final din 07 august 2020”
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