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Vă retransmiterii, ataşat, proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru
modificarea şi compietarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind
Programul de susţDinere a întreprinderilor mici °i mijlocii °i a întreprinderilor mici cu
capitalizare de pialDâ medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru
modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susf^inerea activitâlDii
IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,
aprobată prin art.ll din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, in vederea
avizării.
Cu mulţumiri si consideraţie
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CONSILiUL. ECONOMIC Şl SOCIAL

IEŞIRE ^ ..... ■

1“----------------- -----------notă de fundamentare
Secjiuiiea I

Urinderilor „ic. ™

modificarea şi completarea Schemei de aiufcr de ster ROMANIA, precum şi pentru
eo=.««cHcc.eco„o„.«.™ca..dcpr;.»S^

-------urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 onanţa
Secţiunea a 2-ă ------- -—----- ------

----- Motivul emiterii actului normativ

<1= ausţmcre a tereprindetUor „ici şi mijlocii -'ft^ lOTKT 
program multianual de încurajare şi de Sare a ”
PrS T' ■' ^ ia finanţare a acestora.

m Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri 
economice ŞI fiscal-bugetare au fost aduse modificări Progi-amului IMM 
Invest pentru a lăspunde nevoilor întreprinderilor miri sî ■mfilo»'" a cfeclcloi lâaptodirii vtasclui SARS.C™ * “““
Pnn Ordona^ dc Urgentă m. 42/2020 pentru modificarea si completama 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Provramid A 
ausţmere a tatrepiindernor mici şi mijlocii - miM Inral ^

au fost aduse modificiri prSSirniSM hSÎRoiSÎ™'°to°'^”^’^’ 
eompatibiiitatea Mitâţilor propuse priS^îo^T™ 
în Comunicama Comisiei jIZ. S'SCTniSiSe ITf 
^faconteatul feudei COVIO 19 Şi afo/aprobatâsclici^tlSde'

pnn care vor fi subvenţionate facilităţile în cadrul Programului 
Mimstend Finanţelor plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente 
credrte or/limilor_ de credit pentru finanţarea capitalului de lucru si a 
creditelor penixu investiţii, a comisionului de administrare şi a comisionului 
de nsc in procent de 100% din bugetul Ministerului FinLelor

enerde, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program care 
se implementează prin FNGCIMM. pragram care
Perioada de acordare a grantului de dobândă este de 8 luni de Ia momentul 
acordării creditelor de investiţii şi a creditelor/Uniilor de credit dSÎ 
fluauţân, capitalului dc lucru, în baza mei scheme de ajuL SS 
prmm-m ^„„naafiv putere de lege perrtru artui 2020 S ptS^i^
2 ^ (toar in condiţide m cate creşterea economică estimată de Comisia 
Napmala de Strategie şl Prognoză pentru această perioadă 
nivelul celei din anul 2020. Qrantoile se plătesi^^SISiTf ‘ 
mccmusm de plată reglementat prin conve^ile de gar^^Jlr!.'
ŞlnţiaTtZSt^S “ SSeSsS^— îl I

KS .„r ‘----completările şi modifi7arile ulterioare si în funcţie de criteriile;

I.Descrierea situaţiei 
actuale



9 • Agricultura şi industria alimentară sunt printre domeniile care orezintă tin
pracom^.» ^ mjr !n această perioadă, iar la nivel european politicile j^tblioe sunt 

centate atât de implementarea unor facilităţi menite să asigure continuarea 
lucrmlor agricole, plantarea culturilor şi desfăşurarea optimă a lucrărilor de 
recoltare, cat şi de menţinerea lanţurilor de aprovizionare;
Intmcat este imperios necesară promovarea unor miuri de natură să

în acelaşi timp, pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care 
vize^ facilitarea accesului la creditele/liniile de credit pentru producţie

f agroalimentar, sunt necesare’
lostrumente de fînanţare-garantare adaptate specificului agriculturii
pescuitului, acvacultuni şi sectorului alimentar în general; ^
Urgenţa măsmilor prevăzute de prezentul act normativ este generată de 
specificul _ domemulm reglementat pentru campania agricolă de

Ş“drw;?
Emiterea actului în alte condiţii decât de urgenţă ar avea efecte nefavorabile 
pentru întregul an agricol 2021, cu efecte negative inclusiv în PIB 
Masurile preconizate vizează reglementarea unei situaţii extraordinare 
generate, pe de o parte, de imposibilitatea achiziţiei de terenuri agricole în 
vederea extindem exploataţilor agricole, pentru modernizarea şi 
eficienbzarea acestora, situaţie care trenează de mult timp şi poate provoca 
toabiJi^^ mtregidui sector agricol, iar, pe de altî paL, de 
imposibilitatea accesului la finanţarea producţiei agricole şi a producţiei 
piscicole, pentm categonile cele mai sensibile de beneficiari, care prin 
mtale adoptate ^ av^ acces la finanţare, cu efecte favorabile în 
dezvoltarea sectoarelor agriculturii, pisciculturii si acvacultuni-

de urgenţă a măsurilor 'propuse prin'prezentul act 
normativ este de natură sa perpetueze tendinţa de pauperizare a populaţiei
^ mediul rural oaipată în agricultură, să anuleze şansele de extindere a 
bazei de potenţiali beneficiari ai fondurUor ximaere a
agricultură şi dezvoltare rurală şi astfel 
modernizare sustenabilă a agriculturii româneşti;
SfnT ® de finanţare şi garantare va asigura IMM-
nriloT dm domemile agncultum, pescuitului, acvacuiturii si sectorului 
^imentar, accesul la credite şi va răspunde situaţiei în care aceştia nu obţin 
finanţarea ca urmare a Upsei garanţiUor cerute de finanţatori ^ ^
Comparativ cu programul IMM INVEST ROMÂNIA unde beneficiarii ce 
activează în domemul agncultum, pescuitului, acvacuiturii şi sectorului 

mentar pot primi garanţii de stat şi subvenţionarea pe o perioadă de 8 luni 
a dobânzilor Şl integrală a comisioanelor de administrare şi de risc prin 

IMM H^T este acordat supltaenL ™ JnfS 
valoare de 10% dm creditul acordat. Decizia de ^

au

europene alocate pentru 
să compromită procesul de

a acorda un grant



—pfi'iISSS.sî'i—-iî
în confonnitate cu prevederile Recomandării Comitetului Naţional pentm 
Supraveghere Macroprundenţială nr. R/6/2020 privind ^ diminuarea 
vulnerabihtăpior provenind din creşterea deficitului balanţei comerciale cu 
produse agroalimentare. întrucât balanţa comercială cu produse

° din
(i) existenţa unei relaţii strânse între deteriorarea deficitului de 
declanşarea unei crize financiare sau de balanţă de plăţi şi 
Ji) necesitatea figurării securităţii alimentare (aceasta fiind de altfel şi una 
dm lecpile cnzei generate de pandemia COVID-19) 
se recomandă Guvernului sâ adopte măsuri 
fondurilor de garantare

cont curent şi

pentru creşterea rolului

Modificările propuse:
- Aprobarea Subprogramului AGRO IMM INVEST cu scoduI 
susţmmi întrepnndenlor nuci şi mijlocii şi a întreprinderilor mici^cu 
capitalizare de piaţă medie din domeniul 
acvacultuni şi sectorului alimentar;
■ fi^ciar acordat în cadrul programului IMM
iNVEST format dm acopenrea integrală a comisioanelor de risc si de 
admmistrare şi a dobânzilor la creditul garantat pentru o perioadă de 8 luni 
prm AORO MM INVEST va fi acordai m grant
ncrmtaraabil de maximum 10% dm valoarea creditului garantafcu 
condţlia batant in plafonul de 120.000 eoro pentm fiecare tatreprindore 
îmnfn activitatea ta sectorul pescuitului şi acvaculteii, sau

'"“Pmdcie caro îşi desHşoari activitatea ta 
memul producţiei pnmare de produse agricole, respectiv 800 000 

pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în' 
alimentar;

agriculturii, pescuitului,

euro 
sectorul

™ditu^mal.®"”'^‘”‘"”“'' I andeziletafimciedeafiUzarea

- A'^ordar^ unei perioade de graţie extinse de maximum 24 de luni
^Iru creditele de mvestiţii beneficiarilor eligibili din domeniul 
agncultuni, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar 
cadrul programului AGRO IMM INVEST;
fi ac<,rSrstetm^f'“
- Exttaderea categoriei beneficiarilor eligibili în cadrul
subprogramului AORO IMM INVEST prin includerea fcmticrUor detadfi 
conform art. 4 dm Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; ^

domeniilor eligibile îp cadrul programului IMM INVEST

ce aplică în
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şi subprogramului AGRu IMM INVEST prin mcluderea producătorilor de 
vinuri şi bere;

Creditele garantate în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST 
vor avea o perioadă de graţie de maxim 24 de luni pentru rambursarea 
principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin 2 rate pe
an;

^ întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie 
comisioane de risc Ia nivelul primelor de vor plăti
- ^ . garantare prevăzute pentru
mtrepnndenie man specificate la paragraful 25 lit, a) din Comunicarea CE
- Cadru temporar pentiu măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în 
contextul actualei epidemii de Covid49 (2020/C91I/01), publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.

programul IMM D4VEST plafonul de garanţii aferent anului 
2021 este de 15 miliarde lei din care pentru Subprogramul AGRO IMM 
INVEST plafonul de garanţii este de 1 miliard lei;

Creşterea bugetului schemei de ajutor de stat la suma de I 832 
milioane lei, aproximativ 376,3 milioane euro în vederea includerii 
grantuluî de 10% ce va fi acordat în cadml subprogramului AGRO IMM 
IN

Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat 
imui număr de maximum 58.987 de beneficiari atât pentm programul IMM 
INVEST cât şi pentru subprogramul AGRO IMM INVEST;
- Includerea Fondului de Garantare a Creditului Rural lEN S A alături 
de FNGCIMM printre instituţiile prin care statul român va acorda garanţii
de stat în Subprogramul AGRO IMM INVEST
- Modificările prevăzute de prezentul act nonnativ au fost notificate la

autorizate prin Decizia Comisiei Europene 
C(2020)9633 cu titlul State Aid SA. 60236 (2020/N) - Romania COVID- 
19: Second amendment to the existing aid scheme SA.56895 under the 
Teraporary Framework fiind aprobată de CE în data de 23 decembrie 2020
- _ Eliminarea referinţei Ia prelungirea schemei de ajutor de stat pentru 
ann umători printr-un act normativ cu putere de lege doar în condiţiile în 
care creşterea economică estimată de CNSP se situează, sub nivelul creşteru 
din mul 2020 deoarece pentru perioada următoare prelungirea schemei este 
condiţionată de prelungirea aplicării Cadrului temporar pentru sprijinirea 
companiilor în contextul pandemiei Covid 19.

eligibilitate potrivit căruia beneficiarul este 
eligibil conform reglemetărilor BNR, cu prevederea legală aplicabilă în 
prezent, respectiv, beneficiarul să fie eligibil conform reglementărilor 
interne ale instituţiei de credit.

Acordurile de finanţare din cadrul programului 
UvlM INVEST trebuie semnate cel mai târziu la data de 31.12.2020 si 
întrucât au existat soHcitări de garantare aprobate de FNGCIMM în a doua 
parte a lunii decembrie 2020 pentm care au fost emise de către FNGCIMM 
Contractele de garantare şi Acordurile de finanţare chiar şi până în ultima zi 
a anului anterior, însă acestea au ajuns la bănci cu foarte puţin timp în^intA 
de data de 31.12.2020 sau după această dată, instituţiile fînanciar-bancare 
cat ŞI beneficiarii s-au aflat în imposibilitatea, de a semna si remite 
Acordunle de finanţare până Ia data limită prevăzută în acori. si în |



consecinţă nici nu pot beneficia de granturile ce le-au fost aprobate şi prin' 
urm^e nu pot accesa fondurile atât de necesare în această perioadă dificilă, 
astfel pentru reglementarea acestei situaţii este necesară introducerea unei 
preveden tranzitoni care să menţioneze expres faptul că Acordurile de 
finanţare semnate după data de 31.12,2020. aferente unor garanţii aprobate 
pana Ia această dată inclusiv, se consideră valabil încheiate.

j includerea de clarificări privind valabilitatea schemei de ajutor de 
smt de Ia data aprobării prezentului act normativ până Ia data de 30 iunie

Principalele avantaje ale Programului:
3.Alte informaţii

eliminarea principalei constrângeri a beneficiarilor de tip IMM şi 
mtrepnnderi mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agro- 
aumentar în accesarea, creditelor, şi anume lipsa garanţiilor

crearea necesarului de lichiditate financiară' la dispoziţia 
intrepnndenlor mici şi mijlocn şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţa medie din aceste domenii, grav afectate de criza economica ee 
de pandemia SARS-CoV2; ®

... sectorului bancar în sprijinirea întreprinderilor mici şi
mijlocii ŞI a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie pe perioada 
manifestăm efectelor răspândirii virusului SARS-CoV2 
- _ susţinerea investiţiilor din domeniul agricol, piscicol şi alimentar 
prin subprogramul AGRO IMM INVEST prin acordarea suplimentara 
unui grantnerambursabil în valoare de 10% din valoarea creditului 

Secţiunea a 3-a
Impactul sooio-economic al proiectului de act normativ

nerata

a
garantat

1- Impactul 
macroeconomic Pim acest program se în vedere asigurarea resurselor financiare necesare 

mtrepnndenlor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie pentru traversarea perioadei de influenţă a răspândirii virusului 
SARS-CoV2.
Totodată, acest program va contribui ia menţinerea locurilor de muncă 
existente la mvelul înfaeprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici 
cu capitalizare de piaţă medie şi Ia asigurarea continuităţii activităţii 
acestora cu plata impozitelor, contribuţiilor şi taxelor datorate bugetului de 
stat Şl celorlalte bugete.

1^1. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor 
de stat

Programul propus se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor 
de stat. Schema de ajutor de stat a fost notificată la C.E. în temeiul art 107
fn fimcîionare a Uniunii şi aprobată în data de
10.04.2020 Şl are ca obiectiv remedierea unei perturbări grave a economiei. 
m_ cazul de faţă susţinerea financiară a IMM-urilor în actualul context de 
cnza generat de pandemia de coronavirus şi a fost aprobată.
teentul act normativ va avea impact favorabil asupra mediului de afacerf 
pnn înlesnirea accesului ia finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
ntoprindeifior mici cu capitalizare de piaţă medie, pentni stabilizarea 
situapei IMM-urilor afectate de criza economici Prin implementarea 
măsunlor propuse se vor obţine efecte antrenante în economie, cu utilizarea 
nnui mimm de resurse publice.

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

i



2''!, Impactul asupra 
sarciuilor
administrative_____
2^2. Impactul asupra 
întreprinderilor mici si 
mijlocii

Prezentul act normativ nu se referă Ia acest subiect ^

efectelor datorate răspândirii virusului SARS-CoV2.
3.1mpactul social
4.1mpactul asupra
mediului ____
3-Alte informaţii

Prezentul act normativ nu se referă la acest siihi-pr.t 
Prezentul act normativ nu se referă Ia acest subiect

Nu au fost identificate
impactul financiar asupra bugetului general consolidat, ait^pe termen

termen lung fpe 5 anii
Următorii 4 ani

scurt, pentru anul curent, cât şi pe
Indicatori Anul

curent Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 72021 2022 2023 2024 2025(mii lei) (mii lei) (mi! leii (mii lei) (mii leii_______

presupune o creştere/diminuare a veniturilor
l.Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care;
a) bugetul de stat, din 
acesta:
(î) impozit pe profit 
Cîi) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări 
2.Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus din care:
a) bugetul de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şî servicii
b) bugete locale;
(î) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

sutrotionaiM dobânzilor, a comisionuld de administrare ^ a

iHE îlfr- =
“e“ Câ aeeaaţâ
de stat pe durata implementărti acesteia.
Granturile acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru creditele 
acordate m anul 2021 sunt compuse din: Comisioane administrare 
(0 I5/o pento garanpi de 15 miliarde lei acordate in 2021, din care 1 
mihmd lei Subprogramul AGRO): 66.63 milioane lei. Comision de risc 
p^tru garanţii de 15 miliarde lei acordate in 2021, din care I miliard lei 
Subprogramul AGRO: 194,7 milioane lei. Dobânzi de plata atât Sn^
L 2S1T9T T ^"31.12.2020 cât şi pentru garanţiile acordate
m 2021. 495 mţlioane Iei şi Grant principal AGRO Invest: 120 milioane

IMM

sunt
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3.1mpact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Impactul fmanciar va fi pozitiv prin menţinerea în fimctiune a 

rS Siv™'' ’’ ^ ’ IWrtpmdaUor mici cu
^ ^ = »8ejaSior®exla4 î

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea 
veniturilor bugetare____
6. Calcule detaliate privind 
fimdanientarea 
modificărilor veniturilor

_ a/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii

Prezentul act nonnativ nu se referă la acest subiect

Prezentul act nonnativ nu se referă la acest subiect.

Nu este cazul.

La momentul acordării, garanţiilereprcziml piă# din bugctal de sm,™ liSi" 

datonei pubjee. Suma reprezentând valoarea de executare a gatintiilor 
care mi a fost recuperaţi iu cursul aceluiaşi au arT 
bugetului anului în cu..

carenu

impact asupra
K, 1 • j acestea se execută şi reprezintă cheltuială abietului de stat, cu încadrare în prevederile bugetare anuale şi în tintele 
stabihte prin Legea pentru aprobarea plafoanelor 
specificap în cadrul fiscal-bugetar. unor indicatori

Secţiunea a 5-a
----- Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
prevederilorpreiecl„l“u‘^ttvT"°“' noâm

modificare sau abrogate, ca ZSc riuXi h suS^re 

Vigoare a proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii.
^"'1- Compatibilitatea proiectului de act 

cu legislaţia în domeniul achiziţiilor

1.Măsuri nonnative

Prezentul act normativ nu se referă Ia acest subiectnonnativ 
publice
2- Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare
3. Măsuri nonnative necesare aplicării 
directe a actelor normativfi comunitate

Hotarari are curţii de Justiţie a Uniunii 
Buropene
5- Alte acte nonnative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente
6- AIte infoimaţii '

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

Prezentul act nonnativ nu se referă Ia acest subiect

teentul act normativ nu se referă la acest subiect
Nu au fost identificate * “

Secţiunea a 6-a ~-------- -------
_pnsultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act



•lilforraaţn privind procesul de consultare cu 
^ganizapi neguvemamentăle, instituite de 
cercetare şi alte organisme implicate

Prezentul normativ a fost elaboratîn^iaborare cu 
mmdataml statului român în implementarea acestui - 
program, respectiv FNGCIMM- ÎFN S.A..

JjFund^^^area alegerii organizaţiilor cu care a 
TOt loc consultarea, precum şi a modului în care

H? in situarîfcS
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi
Z ® HotărâriiGuvernului nr, 521/2005 privind procedura de

lanţ ^ structUTiIor asociatîve
autontapior administratei publice r 
paborarea proiectelor de acte normative

destaşurate în cadrul consiliilor 
r^enmmsteriale, în conformitate cu prevederile 
J:iotarâni Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
pepnanente
fe.fi&îînaţii privind avizarea de către' 

Consiliullegislativ
lb)CDnsiliul Suprem de Apărare a Tării 
byCoosiliuI Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei 
0)Curtea de Conturi 
QAviz oportunitate

d-Aite infonnaţii

Prezentul act normativ nu se referă laconsultare acest subiect
ale

locale la

Prezentul act normativ nu se referă Ia acest subiect

b) Nu Consiliului legislativ

=) Este necesar avizul Consiliului Economic şi Social

f) Este necesar avizul de oportunitate

prezentul act normativ 
rinanţelor şi este avizat deeste iniţiat de Ministerul

1 -InfoWea societăţii civile cu pri^d^^îT------
fiecesrtatea elaborării proiectului de act 
jţprmativ

fost .,^espectatel^;^;;^d;rifeRii^â^^i^ 
procedurile, ia nivelul Guvernului 
avizarea pentru elaborarea,
««1-14 ■ f proiectelor de documente de
pohbci publice, a proiectelor de acte noimative. precum si 
a altor documente, în vederea adoptării/aprob&if aprbi 
pnn Hotoea Guvernului nr. 561/2009. Proiecml de 
prdon^ţa de urgenţă a Guvernului a fost inS ti 
co iţiile art.7 alin, (13) din Legea nr. 52/2003.



2.Infonnai-ea societăţii civile cu privire la 
Eventualul impact asupra mediului în urma 
pnplementării proiectului de act normativ 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţi biologice 

£■ Alte informaţii

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

W au fost identificate '— ----------- ----- -----
Secţiunea a 8-a ~ "------— • ------

------------ -------------------------- Măsuri de implementare
normativ de Jtre autoritSleT^SaţS publice riomiativ nu se referă la acest subiect

centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor noi organisme
instituţiilor existente

jNuaufogtidentifi

urgent

ROMANIA. precum şi penuri modifi^L si compila Piaît medie-IMMINVEST
activităţii IMM-urilor în contextul crizei Sch^ei de ajutor de stat pentru susţinerea
ATt. n dip Ordonanţa d. P"”

cate

MINISTRUL ^IN|?yMŢELOR 

pAREAlexaţH

A' favoral^
jg *

ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului

Clauriiu-Iulius-Gavril NĂSUI

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂ 

Nechifa-Adrian OROS

ministrul justiţiei

Stelian-Cristian ION



2.Informarea societăţii civile cu privire lă
eventualul impact asupra mediului în
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
urma

3. Alte informaţii |Nu au fost identificate
Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

Mu au fost identificate
Faţă de cele prezentate, supunem aprobării proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea si
complet^ea Ordonatei de urgenţă a Guvernului nf. 110/2017 privind Programul de susţinere ’a
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie — IMMINVEST
ROM^IA precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustmerea
actmtaţn IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin
arL II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020.

MINISTRUL FINANŢELOR
 

Alexaiu ZARE

  
  

I^ONISTRUL ECONOMIEI, iNORIATULUI ŞI TURISMULUI

Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI

P MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Nechita-Adri^^^^^.

  i
M        JUŞT|fi^p/

Stelian-Cristian ION
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.—o,...
«vetitamlui ajutoarelor de stat şi a Snoa^rT
CsSgcLm^ Europene * îndeplinirii obligaţiilor

h R='L, R' “'■

aphcare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor deTtet? în

« se ac în mod tanepaient, “teme de ajutor de
beneficiarilor schemei de ajutor de n.T. ? ’ publicarea lunară a înscrierilor si 
WVEST ROmANIA ,i de c5te FnScmL 3?^^ P“«« ftogmmnl IMM
ÎMM INVEST, cu respectarea reglementărilor anf pentru Subprogramul AGRO
^anciare nebancare pentru FNGCIMM si FGCR ^ ^ ® instituţiilor de credit şi instituţiilor

~IA Şi respecav
beneficiarii nu au respectat prevederile scheraeUeSîdfs^^^V^ INVEST constată că
finanţ^e, solicită acestora mmbursarea ajuwrKafoTmif7 
aferenta conform prevederilor Ordonanţei de ureentă a dobânda
aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Guvernului nr. 77/2014. Rata dobânzii
din 13 iulie 2015 de stabhS^a nZdofS' ,^^'^^"^'^ 2015/L
^cţionarea Uniunii Europene şi din Regulament '(CT) L^gT/2oS

îSSS231--i~E¥^~„‘.="
21/1996, cu modificările şi co4>Ietărill completarea Legii concurenţei nr.

articolul nr
e^ntalui ptos

WVEST ROMÂNIA. P«r5i S ^ mici şi mijlocii^
"Waţii MM-uiilor î» coptexLl cii^ SS “ P“'™
CU modificări şi completări prin Leeea nr 7‘î/7n9n ^ pandemia COVID-19, aprobată
se poate ef^tua plata grantului este cuprinsă între daîatntrărbT^* ulterioare, iar perioada în care 
ordonanţe de urgenţă şi 30 iunie 2022. ° ^'2°^ a prevederilor prezentei

(2) Perioada de valabilitate 
urgenţă a Guvernului 
Guvernului

11



ARTICOLUL IV
Sitet°SSl°e?M\Sef™m^c?gentrdîp1Xt?oCT9^^^^

.Pha.,e, «Mu-. .P.icabi.e^di^.^L'SÎ

articolul V
S^Sta S1Lra3°df.uS f- ff ““ ^
ROMÂ^^Adep„se^d,ada<ade31dLSw^X‘S;i“SSdL^
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CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL 

- ..... .

----- ----------- ---------------------- ^------- —£R.n.T.F.nT _____________ _

*=k===*-2:î«-*=SSS
mici şi mijlocii - aiM INVEST ROMĂNIA^-suT ^ susţmere a întreprinderilor

S^=Ş=S^3£S
întrucât este imperios necesară promovarea unor măsuri de natură că fa/'iUtr.^a t- 
fiincponăni pieţelor agroaliraentare şi efectuarea lucrărilor de toamnă/primăv

ŞSsHÎHrHrHsSSEi-
pescuitului, acvaculturîi şi sectorului alimentar în general; ^ ^ ului agricultuni,

ară;

assî.s?^.s.“.si=s-,ă'ss"“»'“
accesului la finanţarea producţiei Lîcoîe ci « ^ imposibilitatea

banei dc porcn^al, nencllclarl al



agricultură şi dezvoltare rurală şi astfel să compromită procesul de modernizare sustenabilă a 
"igiifiulturii „româneşti;__________________ ______________ _________________ _

Suportarea integrală a costurilor de finanţare şi garantare de către stat vine în sprijinul MM-urilor 
din domeniile apiculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, pentru facilitarea 
accesului îa credite şi răspunde situaţiei în care aceştia nu obţin finanţarea ca urmare a lipsei 
garanţiilor cerute de finanţatori;

Prelungirea programului IMMINVEST ROMÂNIA până Ia data de 30 iunie 2021 va avea efecte 
benefice pentru întreprinderile miei şi mijlocii şi întreprinderile mici cn capitalizare de piaţă medie, 
pnn iumizm-ea garanţiilor de stat pentru accesarea creditelor pentru capital de lucru şi ale creditelor 
de investiţii neces^e desSşurărîi activităţii economice;

întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării şi relansării activităţii într-un 
sector de bază al economiei, aşa cum este cel al agriculturii şi elementele mai sus prezentate 
vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror 
reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Rjomâniei, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOLUL I
Ordonpiţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor 
mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţa medie - IMM INVEST 
ROMANŢA, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017 
aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările si completările 
ulterioare, se modifica şi se completează după cum

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc alineatele şi (1^2) cu următorul cuprins:
a^l) în cadrul Programifiui prevăzut ia alin. (1) se aprobă Subprogramul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din 
domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM E4VEST,*care 
are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi 
nediscnminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici 
cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
alimentar, de cătie instituţiile de credit.

urmeaza;

(I 2) Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
^imentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui 
beneficiar participant în program care solicita finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru 
realizarea de investirii, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct.n.2, art.3 alin.(3) si (4) din 
«SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru susţinerea activităţii IMM-uribr în contextul crizei



economice genemte de pandema COVID-19. Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocu
—-------- mtepnnderilnr min ni capitalizare. .rie-,piiaţa-aaedieHprecnr»-y-fnm4e^

agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include si 
oejnbur^bila de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în 
plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desftşoară activitatea în sectorul
rrritoî eurd pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activltea
n domemuj producţiei primare de produse agricole, respectiv 800 000 

întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul afimentar.
2. Articolul 1, alineatul (3''1) se modifica şi va avea următorul cuprins:
£-^1) Pentm creditele prevăzute Ia art. 1 alin. (3) lit. a), Ministerul Finanţelor subvenţionează

3. La articolul 1, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat (3^2 1)
următorul cuprins: ^ ^

^ ^ '^«stmate beneficiarilor care îşi
î” domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar şi 

^ e aplică m cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ri
capitalizai-e de piaţă medie din domeniul agriculturii pescuitului Trisc Ministerul Finanţelor subvenţioneazî^aloarea’comisioSlui

neiSiLrS- r dobânzile în procent de 100%, precum şi componenta
^rambursabila m valone de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate di^ueetul
ănlif?5 "Alte’transfeL",

O componesita

euro pentru fiecare

care va avea

alineatul (3'^4) se introduc alineatele (S'^S) si (3^6) cu următorul

agriculturii, 
. instituţiile de

r^nbu^areaprincipaluluiaarr^taaxeacreâiSfeÎoSStrp;^^^^^

£^6) în cazul cre<Htelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din celelalte domenu de

5. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1 ca următorul cuprins:



“ART. 1^1 Celelalte prevederi ale Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
^______mtrepnndenlor mici cu capitaliTarR Ht» piaţa P,OM\NLA anrnhnt i'. ‘

finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul Subprogramului AGRO IMM 
mtrepnndenlor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piaţa medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar,”

6. La articolul 2, Uterele a), d), f), g), h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe 
^genţa îndeplineşte condipiJe prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificanle şi coinpletănle ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 pnVind
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprSderile

89/9^^ comph^i prin Legea nr.
182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
mo^cănle ulterioare, au Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea 
înfiinţam Şl dezvoltaru microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată 
u modifica prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, 

fermimi definiţi conform art. 4 dm Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale căror exploaWÎ 
situe^pe teritomd Româmei care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplineşte

ctittgona întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea L 
mnS stimdmea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modifîoai^e şi completanie ultenoare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în 
categoria mţreprmderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii aşa cum sunt 
reglement^ de art 3 ahn. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, rep4licată,Tu 
modificările Şl completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor libeiSle-
pis r beneficiaul programului, instituţia de credit şi
F.N.G.C.I M.M. pentru Programul IMM INVEST ROMANIA şi respectiv contractul încheiat 
mfie benefici^ pro^amului, instituţia de credit şi F.N.G.C.r.M.M. şi F.G.C.R, după caz pentm 
Subprogramul AGRO IMM INYEST, în calitate de mandatar al statului prin 
Ministerul Finanţelor, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M. 
garanteze creditul acordat de către

care statul, prin 
sau după caz de F.G.C.R., se obligă să

r^ P^Sramul IMM INVEST ROMANIA şi respectiv F.N.G.C IM M 
Subprogramul AGRO IMM INVEST, în baza mandatului acordat

prin F.N.O.C.I.M,M., pentm Progmmnl tiVM INVEST ROMANIA şi respectiv pnn F.N.G.C.I.M.M. si F.G.C.R. după caz nentm
SubproBcemul AGRO IMM INVEST. pentm gaianfiile acordate tonumele şi contS

convenţiei



h) gai-att{ie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F N G C1M M

^ ctediţ dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt 
mcluse m valomeagararntei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Re Jlamentului 
Bănai Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentSor, pre^m

ajustărilor pi-udenţiale de valoare, cu modificările şi compktările 
ultenome, ^e Regulamentului Băncn Naţionale a României nr. 5/2012' privind clasificarea 
creditelor şi constituirea, regulanzarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 
aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, Stele decât instituţiile dl 
26 hiiS?" Regulamentului m. 575/2013 al Parlamentului European şi al ConsiliiÎlni din

Europene, sena L. nr. 176 din 27 iunie 2013; 
k) comisionul de administrare1 • - . ' cuvenită F.N.G.C.r.M.M. şi F.G.C.R. pentru remunerarea
acUvitaţii de maliza, acordare, momtonzare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte 
^iial prin ordin al mmistrulm finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministeml 
Fm^ţelor “ Acpuni Generale in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După 
mcetoea schemei de a^tor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M M ^
F.G.C.R. de către beneficiarul programului;” sau

7, La articolcl 3, alineatul (1) Uterele a), d) şi g) se modificS şi vor avea următorul cuprins:

''■» Ti»»™! de
'm f interficţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin 
dl Prr ^ datei solicitării garanţiei de stat în bazade date a Centralei Incidentelor
it nlf ’ în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la Bilete

g) este eligibil conform reglememărilor interne ale instituţiei de credit."

alineatul (1''!) se modifică şi va avea următorul cuprins;
A 1) în exercitarea atribuţiilor sale, F.N.C.G.I.M.M şi F.G.C.R. au obligaţia de a solicita 

® î” electronică, în baza unui protocol încheiat cu

9. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins;



din «taeWdon^nniile:

acavlatilCTdeftLantirtaoMiLi^SKdn ^ “ «“Plid

Sa&£ra.r.“‘S^:zsrS^E^^^“~ss.
Jî\şi va avea următorul

«S’S^'-EisiSi?.*"":'-" "»"• ■«”"" »-
cuprins:

prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni C rf ^ P'^ograraului este bugetul de stat.

Ministerul Finanţelor în calitate de fiim,v^r <,î a-- ^ ^ implementează de către

« revif^l a'S?:; ^c«.«ta,i?ec^

® «* *''«> I.rmator,.l cuprta».

p£p SfpS'TritsbPnefiPtodeVanren££s"acS<Se 4^i^‘??;t^^ alp tato^ilor de c^îp 
ROMANIA p respeeUv de cătte F,NGcÎMM'’d'F'Gc'^'?"?'^'°®'““‘“^'^“^T

în P^ele , tp'c„„« e.LS.^?’l™af“rSp!

13. La articolul 8, alineatele (1), (4), (5), (6) şi (7)
se modifică şi vor avea următorul cuprins;



^nte MiniŞeml Fiinţelor şi F.N.G.CXHtM, pento PrPBmmul MM INVEST ROMÂNIA

Programul INVEST ROMÂNIA şi rosprfv ^rin’

creanţeloi datorate de beneficiar, în limita creditului contractai ^ ^

colatoale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora^ 
statulm roman, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, 
tonnalitâtile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale.”

cât şi a 
precum şi să efectueze

’’ ?' P) s» Modiflcă şi vor avea urmatonil cuprins;
(I) In oaşil m care msntutm de credit aprobă modifloări ale clauzelor contractului de credit

*“*' 8“™!^ de stal prin eliberereaAnlocuirca
™ “Wte şi să oblină acordul expres alF.N.G.C.I.M.M.. pentru Programnl MM INVEST ROMAMA şi respectiv al F.N.G.C.IM M ^

după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în condiţule stabilite nrin 
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
(3) Modificănle prmnd structura acţionariatuluFaaociatilor şi schimbarea sediului social al 
beneficiamlm se notifica F.N.G.C.I.M.M. pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA si
Stre Lstituţia de^i^t”’ ‘ Subprogramul AGRO IMM INVEST de

ah'neatul (2) se modifică şi va avea următoral cuprins;
ImL F.N.aC.I.M.M. pentru Programul
IhM INVEST ROMANIA şi respectiv de F.N.G.C.I.M.M, şi F.G.C.R, după caz pentru
Subprog^ui AGRO MM INVEST, in numele şi contul statului, se plătesc insdtutiei de cS 
de către M'ntsteml Finanţelor de Ia bugetul de stat prin bugetul MinisKralui Finanţelor

“«l 55, alineatul "Same rezultate din executarea garanţiiloi «tSlSMTi Ffr o“'î ''‘T ^“tejdstiSoative prelnta^ de
prezSSl“cl;^eÎem«ă^V ** “ P«>^olui în condi,ii,e

16. Articolul 11 alineatele (I) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

-Acţiuni



LI

„(1) După efectuarea plătii 
EN.G.rT.MiV/f pentru PrQfţmmiti pQj, Finanţelor informează

după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM
la data acesteia, iar F.N.G.C.LM.M şi F.G.C R întocme^l^îl. ^ efectuarea plăţii şi
d. executare ailia. p™ oare ee to«Llixează

mO.c'SSt.Vnta >«>" 0).

«nau££are," ^ ? =P>-= Monnare imtitutiei d£ o£<M?

F.G.C.R..

tlifaSTn^ "tr St? “™,F.N.O.C.I,.MJv(„ pentru Programul MM iNVEs¥ToSMl7® “""“““d- de cjtre 
F.N.G.aLM.M, si FOCR ^TmsT . IMVEST ROMANIA şi respectiv de către
fiscale competeni “"BST, organelor
«. n alin, (3). însorierea htâsa SdtpentatZmTer,^f^^^ documentelor previn,e la 

garanţiei de stat se realizează de către acestea,” ^«z^ltaţa din plata valorii de executare a

articolul II
S^^e Spit TOviSS votop^SZ^-l!';; *"

generate de pandemia COVID-19 în cadrul contextul crizei economice
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA anrAK J ^ susţinere a întreprinderilor mici şi
Guvernului nr. 110/2017 nrivind Prntym ’ t^ri completarea Ordonanţei de urgentă a
DWESTROMÂNIA. cuLdifioMIc^™ScSe"S|!f“''™‘’“’”“” 
mjlodi 5i a fennierilor definiţi conftlr prevfdS “ioi şi
dm domeniul agriculturii, pescuiZr „ITc ^
Subprogramului AGRO IMM Invest.” ' sectorului alimentar în cadrul

Guvernului nr. 110/2017, cu modificările s! cnmAW- u l • Ordonanţa de urgenţă a
mb^prinderile mici şi mîjioefi " T?"’ ^
Programului IMM INVEST România."^ capitalizare de piaţă medie din cadrul

•W) pSII ăpIS^S A®0 alineat (6XJ, cuprins:
creditelor de invesfifiilcorduleCfi^S ^SLr”"^^^
sectorului afimentar, Institefiile de credit acorda ia solicit tSSMLSpm'S^Sil £



perioaa de ^afie de maxim 24 de iuni pentru rambursarea principalului 
credatelgr şe <^câueazâ în c.pJ pnţÎT) ? ratf. ^ ’ iar rambursarea

S„lMS“5„L“£’^TS‘rMlo?“^ P020/C91M)I), puMcaa î„
2, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins- 

„W Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanţelor, iar atribuţiile de admim-strare
MHoeH ^ Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi

j o II, denumit în continuare FNGCIMM, pentru programul IMM INVEST RnwÂ'WTA

ftftl WVeS? Rmal, denumit în continuam FGCR. dup5 caz, pentru Subpmgramd AGRO

6. La articolul3 alineatele (1), (2) ,i (5) se modifică ;i ver avea următorul cuprins-

garantate conform art. I alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernul S 110/2017 
cu moMcările şi completele ulterioare, beneficiază de un gL în lTmdaT^S,!i SJ 
siTL^°^r a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordatf

s.^ţ*KSS£ri=s;Li=-;f”,»dm valoarea ftaţMi, eu condiţia îneadrtrii în plafonul de I2aM0 eum ^ fiel^" 
mtreprindeie care işi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100 000 p.,m 
nSfee “ ■»= ¥ desfişoan activitatea to dLeuiul JSiS XmeT

“ici şFmijlooii L seotoml



8. La articolul S alineatele (2), (3), (4) şi (5) sc modifică şi vor avea următorul cuprins:

g) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Sw9T FNGCIMM, pentnf Programul IMM
IMM INVEST ^esp^Uv FNGCIMM şi FQCR, după caz, pentru Subprogramul AGRO

de stat este 1.832 milioane lei, echivalentul în lei 
/.l^ n pentru măsurile de finanţare prevăzute Ia capitolul II2.
15 ^ gar^tiUor care pot fi acordate în cadrul programului este de
I 000 000 000 Iei """" ^ Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de

maximum

alineat, alineatul (Z'^l) cu următorul

centralizatoare prirind dJcuL^^ju^sdMv^^e^to

a aproximativ

9. La articolul 5 după alineatul (2) se introduce nn 
cuprins:

nou

10. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

f£S3S«SHSS~“de urgenţă a Guvernului.” care a prezentei Ordonanţe

anlt/tnt,i t data epuizării bugetului
acesteia. ^ Precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea

1? f păstreze înregistrări detaliate referitoare Ia toate ajutoarele
acordate m cadml schemei. FNGCIMM şi FGCR au obligaţia de a cuantifica pe fiecare SS
centru acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare

—.^ÎS:ttîS3ZSZiS“‘«“
'°“= ^ '“«-“fii'' -It

J Stat la nivel naţional, m formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind
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