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Domnuli
Preşedinte, Consiliul Economic si Social

Stimate domnule Preşedinte,
Vă transmitem, ataşat, proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind
privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial
şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, precum şi proiectul Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi
a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi
pentru modificarea şi completarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii
IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemla COVID-19, aprobată prin
art.ll din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, în vederea obţ)inerii avizelor
Consiliului Economic şi Social conform Legii nr.248/2013 privind organizarea şi
func[Dionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Totodată, precizăm că proiectele de acte normative au fost analizate în cadrul şedinţei
Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Finanţelor.

Cu deosebită consideraţie.
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Cabinet Secretar de Stat
B^dul Libertăţii, n'r. 16,
sector 5, Bucureşti
tel: +4021 319 96 93
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Domnului lacob BACIU
Preşedinte, Consiliul Economic şi Social
adresa:
str. Dr.Dimitrie D. Gerota,
nr.7-9, Sector 2
Bucureşti, România

Nr.61442/31.12.2020

Stimate domnule Preşedinte,
i

Vă transmitem, ataşat, proiectul Ordonanţei de urgeriţă a
Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 146/2020 privind privind aprobarea Programului IMM
FACTOR - Produs de garantare â creditului comercial şi a Schemei de
ajutor de stat asociate acestuia, precum şi proiectul Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu câpitalizare de
piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi peiitru modificarea şi
completarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMMurilor în contextul crizei economice generate de pahdemia GOVID-19,
aprobată prin art.ll din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, în
vederea obţinerii avizelor Consiliului Economic şi Social conform
Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic
şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, precizăm că proiectele de acte normative au fost ănalizâte
în cadrul şedinţei Comisiei de dialog Social constituite lă nivelul Ministerului
Finanţelor.
Cu deosebită consideraţie,
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act noi^mâtiv
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modifîcarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere ă întrteprinderilor mici şi mijlocii şi a
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMMINVEST ROMANÎA, precum şi pentru
modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în
contextul crizei economice generate de pandemia GOVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1 .Descrierea
actuale

situaţiei Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu
modificări şî completări prin Legba nr. 209/2018, a fost aprobat
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM
INVEST România, prograni multianual de încurajare şi de stimulare a
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a accesului la finanţare a
acestora.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 29/2020 privind unele
măsuri economice şi fiscal-bugetare au fost aduse modificări
Programului IMM Invest pentru a răspunde nevoilor întreprinderilor
mici şî mijlocii ca urmate a efectelor răspândirii virusului SARS-CoV2.
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 42/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nf. 110/2017 privind
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM Invest
România, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate
de păndemia COVID-19, au fost aduse modificări programului IMM
Invest România pentru a asigtira compatibilitatea facilităţilor prOpUse
prin acest program cu cele menţionate în Comunicarea Comisiei
privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat îri contextul
pandemiei COVID 19 şi a fOst aprobată schema de ajutor de stat prin
care Vor fi subvenţionate facilităţile în cadrul Programului.
Ministerul Finanţelor Publice plăteşte granturile reprezentând
dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea
capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii, a comisionului de
administrare şi a comisionului de risc în procent de 100% din bugetul
Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuhi Generale, în cadrul schemei
de ajutor de stat asociate acestui program care se implementează prin
FNGCIMM.
Perioada de acordare a grantului de dobândă este de 8 luni de la
momentul acordării creditelor de investiţii şi a creditelor/liniilor de
credit destinate finanţării capitalului de lucru, în baza unei scheme de
ajutor de stat aprobată printr-un act normativ cu putere de lege pentru
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2.Schimbări preconizate

anul 2020 şi pentru următorii 2 ani, doar în condiţiile în care creşterea
economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
pentru această perioadă se situează sub nivelul celei din anul 2020.
Granturile se, plătesc prin intermediul unui mecanişrn de plată
reglementat prin convenţiile de garantare şi plată a granţurilor încheiate
de FNGCIMM cu instituţiile de credit, respectiv în convenţia de
implementare încheiată cu MFP. Mecanismul de transfer al fondurilor
pentru plata granţurilor este stabilit prin ordin al ministrului finanţelor
publice. Creditele se acordă cu respectarea prevederilor OUG nr.
110/2017, cu completările şi modifieările ulţerioare şi în funcţie de
criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de
creditare ale instituţiilor de credit participante în program. Creditele vor
fi garantate în numele şi contul statului de către Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii
(FNGCIMM), iar plafonul garanţiilor de stat se stabileşte prin lege.
Agricultura şi industria alimentară sunt printre domeniile care prezintă
un interes major în această perioadă, iar la nivel european politicile
publice sunt centrate atât de implementarea unor facilităţi menite să
asigure continuarea lucrărilor agricole, plantarea culturilor şi
desfăşurarea optimă a lucrărilor de recoltare, cât şi de menţinerea
lanţurilor de aprovizionare;
întrucât este imperios necesară promovarea unor măsuri de natură să
faciliteze continuarea funcţionării pieţelor agroalimentare şi efectuarea
lucrărilor de toamnă/primăvară;
în acelaşi timp, pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care
vizează facilitarea accesului la creditele/liniile de credit penţru
producţie, acordate pe piaţa roinânească pentru sectorul agroalimentar,
sunt necesare instrumente de fmanţare-garantare adaptate specificului
agriculturii, pescuitului, aevaculturii şi sectorului alimentar în general;
Urgenţa măsurilor prevăzute de prezentul act normativ este generată de
specificul domeniului reglementat pentru campania agricolă de
toamnă/primăvară care este în plină desfăşurare şi pentru care fermierii
au necesităţi urgente de finanţare.
Emiterea actului în alte condiţii decât de urgenţă ar avea efecte
nefavorabile pentru întregul an agricol 2021, cu efecte negative
inclusiv în PIB.
Măsurile preconizate vizează reglementarea miei situaţii extraordinare
generate, pe de o parte, de imposibilitatea achiziţiei de terenuri agricole
în vederea extinderii exploataţiilor agricole, pentru modernizarea şi
eficientizarea acestora, situaţie care trenează de mult timp şi poate
provoca destabilizarea întregului sector agricol, iar, pe de altă parte, de
imposibilitatea accesului la finanţarea producţiei agric,ole şi a
producţiei piscicole, pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari,
care prin măsurile adoptate ar avea acces la finanţare, cu efecte
favorabile în dezvoltarea sectoarelor agric.ulţurii, pisciculturii şi
aevaculturii;
Neaplicarea în regim de urgenţă a măsurilor propue prin prezentul act
normativ este de namră să perpetueze tendinţa de pauperizare a
populaţiei din mediul rural ocupată în agricultură, să anuleze şansele de
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extindere a bazei de potenţiali beneficiari ai fondurilor europene
alocate pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi astfel să compromită'
procesul de modernizare sustenabilă a agriculturii româneşti;
Suportarea integrală a costurilor de finanţare şi garantare vă asigura
IMM-urilor din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaCulturii şi'
sectorului alimentar, âccesul la credite şi va răspunde situaţiei în care
aceştia nu obţin finanţarea ca urmare â lipsei garanţiilor cerute de'

finanţatori.
Modificarile'prdpuse:
Aprobarea Subprogramului AGRQ IMM INVEST cu scbpul
susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu
capitalizare de piaţă inedie din domeniul agriculturii, pescuitului^,
acvaculturii şi sectoriilui alimentar;
Suplimentar Sprijinului.financiar âco'rdat îri cadrul programului
IMM INVEST format din acoperirea integrală a comisioanelor Bfe risc.
şi de administrare şi a dobânzilor la creditul garantat pentru o perioadă,
de 8 luni prin subprogramul AGRO IMM INVEST va fi acordat Un
grant nerartibursabil de maximum 10% din valoarea creditului garantat
cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare
întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi
acvaculturii, sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere căTe îşi
desfăşoară activitatea în domeniul prdducţiei primare de produse
agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere caTe îşi
desfăşoară activitatea în sectorul alimentar;
Grafitul va fi acordat în termen de 1 afi de zile îfi jtofiCţie de
utilizarea Creditului gâraWtât
Acordareâ unei perioade de graţie extinse dfe maxiifiiim 24 de
luni pefitru Creditele de investiţii beneficiarilor eligibili din domeniul
agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alirnefitar ce aplică
în cadrul programului AGRO IMM INVEST;
Pentru celelalte credite de investiţii durata de graţie fiiaxiină ce
poate fi acordată este de 18 lufii;
Extinderea categoriei beneficiarilor eligibili în’ Cadrul
subprogramului AGRO IMM INVEST prin includerea fermierildr,
definiţi Conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
Extinderea domeniilor eligibile în cadrul pro’grattiului D^M
INVEST şi sfibprogramului AGRO IMM INVEST prin includerea
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 iniei cu capitalizare de piaţă inedie vor plăti
coniisioane de risc la nivelul primelor de garantare prevăzute p'entru
întreprinderile mari specificate la paragraful 25 lit. a) din
Comunicarea CE - Cadru temporar pentru rnăsuri de ajutor de stat de
sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19
(2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din
20.03.2020..
....... . . „ „ . .... .... .......
■ ■ .... . .. .

Pentru programul IMM INVEŞT plafonul de gar^ţii'aferent
anului 2020 este de 30 miliarde lei;
Până la aprobarea plafonului de emitere a garanţiilor pentru
anul 2021, FNGCIMM va ^aliza solicitările de emitere a garanţiilor
urmând ca pentru benefieiariii eligibili in cadrul prograrnulm sa şe
emită garanţiile in nume si cont stat după aprobarea acestuia printr-un
act normativ cu putere de lege.
Creşterea.bugetului schernei de ajutor de stat la suma de 1.8,32
milioane lei, aproximativ 376,3 milioane eiuo în vederea includerii
grantului de 10% ce va fi acordat în cadrul subprogramului AGRO
IMMINVEST;
Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor
de stat unui număr de maximum 58.987 de beneficiari atât pentru
programul IMM INVEST cât şi pentru subprogramul AGRO IMM
INVEST;
Includerea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN ,S.A.
alături de FNGCIMM printre instituţiile prin care statul roin^ va
acorda garanţii de stat în Subprogramul AGRO IMM INVEST
Modificările prevăzute de prezentul act normativ au fost
notificate la Comisia Europeană şi autorizate prin Decizia Comisiei
Europene C(2020)9633 cu titlul State Aid SA- 60236 (2p20/N) Romania COVID-19: Second ainendment to the exişting aid şcherrie
SA.56895 under the Temporary Framework
A fost prelungit progi’amul IMM INVEST ROMÂNIA până la
data de 30 iunie 2021 pentru emiterea acordurilor de finanţare/scrisori
de garanţie iar plata grantuiilor va fi efectuată până la data de 30 iunie
2022
Eliminarea referinţei la prelungirea schemei de ajuţpr d.e stat
pentru anii următori printr-un act normativ cu putere de lege. doar în
condiţiile în care creşterea economică estimată de CNSP se situează
sub nivelul creşterii din anul 2020 deoarece pentru perioada următoare
prelungirea schemei este condiţionată de prelungirea aplicării
Cadrului temporar pentru sprijinirea companiilor în cpnţexţul
pandemiei Covid 19.
3.Alte informaţii

Principalele avantaje ale Programului:
eliminarea principalei constrângeri a beneficiarilor de tip IMM
şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agroalimentar în accesarea creditelor, şi anume lipsa garanţiilor;
crearea necesarului de lichiditate financiară la dispoziţia
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor rniei cu
capitalizare de piaţă medie din aceste dpmenii, grav afectate de criza
economica generata de pandemia SARS-CoV2;
stimularea sectorului bancar în sprijinirea întreprinderilor mici,
şi mijlocii şi a întreprinderilor mipi cu capitalizare de piaţă rnedie pe
perioada manifestării efectelor răspândirii virusului S AR.Ş-CoV2
susţinerea investiţiilor din domeniul agricol, pispicpl şi
alimentar prin subprogramul AGRO IMM INVEST pţin aeordarea
suplimentara a unui grant nerambursabil în valoare de 10% din
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valoarea creditului garantat
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ..
1. Impactul macroeconomic Prin acest program se are în vedere asigurarea resurselor financiare
necesare întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor rnici cu'
capitalizare de piaţă medie pentru traversarea perioadei de influenţă a
răspândirii virusului SARS-CoV2.
Totodată, acest progrăm va coiitribiti la menţinerea locurilor de muncă
existente la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor
mici cu capitalizare de piaţă medie şi la asigurarea cohtihuităţii
activităţii acestora, cu plata impozitelor, contribuţiilor şi taxelor
datorate bugetului de stat şi celorlalte bugete.
l'^l. 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 alin. 3 lit. b) din Tratatul de funcţionare a Uniunii şi
aprobată în data de 10;04.2020 şi are ca obiectiv remedierea unei
perturbări grave a economiei, în cazul de faţă susţinerea financiară a
IMM-urilor în actualul context de criză generat de pandemia de
coronavirus şi a fost aprobată.
După publicarea acestor modificări ale Programului IMM Invest si a
schemei de ajutor de stat, se va transmite din noU C.E. o solicitare
privind modificarea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat.

2. Impactul asupra mediului
de afaceri

Prezentul act normativ va avea impact favorabil asupra mediului de
afaceri prin înlesnirea accesului la finanţare a întreprinderilor mici şi
mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, pentru
stabilizarea situaţiei IMM-urilor afectate de criza economică. Prin
implementarea măsurilor propuse se vor obţine efecte antrenante în
economie, cu utilizarea unui minim de resurse publice.

2''1. Impactul asupra
sarcinilor administrative
2^2. Imipactul asupra
întreprinderilor mici si
mijlocii

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
Prezentul act normativ se adresează tuturor categoriilor de IMM-ufi,
având rm impact direct pozitiv prin sprijinirea accesului la finanţare pe
perioada efectelor datorate răspândirii virusului SARS-CoV2.

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
Nu au fost identificate
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe
.termen lung (pe 5 ani). .
, ,
. , . .
Media pe 5 ani
Următorii 4 ani
Anul
Indicatori
curent

3.Impactul social
.4.1mpactul asupra mediului
5.Alte informaţii

1

2

3

4

5

2020
(mii lei)

2021
(mii leit

2022
(mii lei)

2023
(mii lei')

5

6
2024
. . (mii lei)
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1 .Modificări 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 asigurărilor
socieile 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 şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3.Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperire;a creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu presupune o creştere/diminuare a veniturilpr
bugetare.

Proiectul de act normativ nu presupune p creştere/diminuare a
cheltuielilor bugetare.
Garanţiile acordate în cadrul plafonului alocat majorează datoria publică
guvernamentală. Cheltuielile reprezentând acordarea granturilor pentru
subvenţionarea dobânzilor, a comisionului de administrare şi a
comisionului de risc precum şi pentru grantul de 10% din valoarea
creditului ce va fi acordat în cadrul subprogramului AQRO IMM
INVEST este de 1832 milioane lei, aproximativ 376,3 milioane euro.

Impactul financiar va fi poziţiv prin menţinerea în funcţiune a
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare
de piaţă medie pe perioada manifestării efectelor crizei generate de
răspândirea virusului SARS-CoV2, precum şi a angajaţilor existenţi la
nivelul acestora.
Prezentul act normativ nu se referă ia acest subiect.
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu este cazul.
La momentul acordării, garanţiile care vor fi emise în cadrul Programului
nu reprezintă plăţi din bugetul de stat, ci determină exclusiv majorarea
datoriei publice.
Suma reprezentând valoarea de executare a garanţiilor care nu a fost
recuperată în cursul aceluiaşi an are impact asupra bugetului mului în
care acestea se execută şi reprezintă cheltuială a bugetului de stat, cu
6

încadrare în prevederile bugetare anuale şi în ţintele stabilite prin Legea
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-'
bugetar.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea Este modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
rir. 110/2017 privind Programul de susţinere a
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative îh vigoare ce vor fi întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST
modificate sau abrogate, ca unnare a intrării în ROMÂNIA si Schema de ajutor de stat aferentă,
acestui program.
vigoare a proiectului de act normativ;
Ca o consecinţă a modificării pfeconizăte a OUG nf.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
110/2017, vor trebui elaborare acte normative de
vederea implementării noilor dispoziţii.
modificare a HG nr. 282/2020, precum şi a legislaţiei
subsecvente.
1^1. Compatibilitatea proiectului de act Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor
publice..............................................................
2. Conformitatea proiectului de act normativ
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
cu legislaţia comunitară în căzui proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3.
Măsuri normative necesare aplicării Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
Europene,
,,
5. Alte acte normative şi/sau documente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
interhaţioiiale din care decurg angajamente
Nu au fost identificate
6.Alte informaţii
Secţiimea.a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1 .Informaţii privind procesul de consultare cu Prezentul act normativ a fost elaborat în colaborare cu
mandatarul statului rbmân în implementarea acestui
; Orgaiîi^ţii neguvemameiitale, instituite de
program, respectiv FNGCIMM - IFN S.A..
cercetare şi alte organisme implicate
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de Prezentul act normativ liu se referă la acest subiect
obiectul proiectului de act normativ
3.Consultările
organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procediua de Prezentul act normativ hu se referă la acest subiect
consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative
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4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5.Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concureiiţei
e)Curtea de Conturi
f) Aviz oportunitate

Prezentul act normativ nu se referă la acest şubiect.

a) Este necesar avizul Consiliului legislativ
b) Nu este cazul
c) A fost obţinut avizul CES nr. 12734/22.12.2020
d) A fost obtinut avizul CC nr. 15307/04.12.2020.
e) Nu este cazul
f) A fost obtinut avizul DRPnr. 3.56/04.12.2020

Prezentul acţ normativ este iniţiat de Ministerul
Finanţelor Publice şi este avizat de Ministerul
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Justiţiei.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi iinplerneiitarea proiectului de act normativ

6.Alte informaţii

1 .Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ

Au fost respectate prevederile Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, P.entru elaborarea,
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi
a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, Proiectul de
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului a fost iniţiat în
condiţiile art.7 .alin. (13) din Legea nr. 52/2003,

Prezentul act normativ nu se referă la ac.eş.t şubieeţ
Z.lnformarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Nu au fost identificate
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1 .Măsurile: de punere în aplicare a proiectului de act Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
normativ de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
Nu au fost idenţificaţe
ŢAlte informaţii
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Faţă de cele prezentate, siipunem aprobării proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modifîc'ai'bă şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului itr‘. i 10/2017 privind Programul de susţinere a
întreprinderilor miici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie — IMM INVEST
ROMANIA, precum şi pentru modificarea şi coriipletarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea
activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobătă prin
art.,11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020.
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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
............

PROIECT
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului hr. 110/2017 privind Programlul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMMINVEST ROMANIA, precum şi pentru
modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 42/2020
Având în vedere faptul că, pentru a răspunde necesităţilor econonfiiei aflate sub influenţa efecteidt
răspândirii virusului SARS-CoV-2 a fost implementat Programul de susţinere a întreprinderilor
mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA şi a fost aprobată Scbema de ajutor de stat ţ}entru
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;
Agricultura şi industria alimentară siint printre domeniile care prezintă un interes major îii această
■perioadă, iar la nivel european politicile ţmblice sunt centrate atât pe implementarea unor facilităţi
nfienite să asigure continuarea lucrărilor agricole, plantarea culturilor şi desfăşurarea optimă a
lucrărilor de recoltare, cât şi pe menţinerea lanţurilor de aprovizionare;
întrucât este imperios necesară promovarea unor măsuri de natură să faciliteze continuarea
funcţionării pieţelor agroalimentare şi efectuarea lucrărilor de toamnă/primăvară;
t

în acelaşi timp, pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care vizează facilitarea accesului
la creditele/liniilC de credit pentru producţie, acordate pe piaţa românească pentru sectorul
agroalimentar, sunt necesare instrumente de fmanţare-garantâre adaptate specificului agriculturii,
pescuitului, acvacultUrii şi sectorului alimentar în general;
Urgenţa măsurilor prevăzute de prezentul act normativ este generată de specificul dorheniului
reglementat pentru campania agricolă de toamnă/primâvară care este în plină desfăşurare şi pentru
care fermierii au necesităţi Urgente de finanţare.
Emiterea actului în alte condiţii decât de urgenţă ar avea efecte nefavorabile pentru întregul an
agricol 2021, cu efecte negative inclusiv asupra Produsului Intern Brut al României.
De asemenea, măsurile preconizate vizează şi reglementarea unei situaţii extraordinare generate,
pe de o parte, de imposibilitatea achiziţiei de terenuri agricole în vederea extinderii exploataţiilor
agricole, pentru modernizarea şi eficientizarea acestora, situaţie care persistă de mult timp şi care
poate provoca destabilizarea întregului sector agricol, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea
accesului la finanţarea producţiei agricole şi a producţiei piscicole, pentru categoriile cele niai
sensibile de beneficiari, care prin măsurile adoptate ar avea acces Ia finanţare, cu efecte favorabile
în dezvoltarea sectoarelor agriculturii, pisCicultuiăi şi acvacuiturii;
Neăpiicarea îri regim de urgenţă a măsurilor propuse prin prezentul act normativ este de natură să
perpetueze tendinţa de pauperizare a populaţiei din mediul rural ocupată în agricultură, să anuleze
şansele de extindere a bazei de potenţiali beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru
1

agricultură şi dezvoltare rurală şi astfel să compromită procesul de rnodemizare sustenabilă a
agriculturii româneşti;
Suportarea integrală a costurilor de finanţare şi garantare de către stat vine în sprijinul IMM-urilor
din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, pentru facilitarea
accesului la credite şi răspunde situaţiei în care aceştia nu obţin finanţarea ca uimai-e a lipsei
garanţiilor cerute de finanţatori;
Prelungirea programului IMM INVEST ROMÂNIA până la data de 30 ijunie 2021 va avea efecte
benefice pentru întreprinderile miei şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie,
prin furnizarea garanţiilor de stat pentru accesarea creditelor pentru capital de lucru şi ale creditelor
de investiţii necesare desfăşurării activităţii economice;
întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării şi relansării activităţii înţr-un
sector de bază al economiei, aşa cum este cel al agriculturii şi elementele rnai sus prezentate
vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a c.ăi'or
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ARTICOLUL I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a intreprinderilor
mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piaţa medie - IMM INVEST
ROMANIA, publicata in 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 cornpletarile
ulterioare, se inodifica şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc alineatele (l''l) şi (1''2) cu următorul cuprins:
(l'^l) în cadrul Programului prevăzut la 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 INVEST, care
are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transpareiit şi
nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici
cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului
alimentar, de către instituţiile de credit.

(1^2) Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu
capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului
alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui
beneficiar participant în program care solicita finanţare pentru nevoile curente de lupru sau pentru
realizarea de investiţii, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct.,II.2, art,3 alin.(3) şi (4) din
«SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru susţinerea activităţii IMM-uiilor în contextul crizei
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economice generate de pandemia C6vib-19. Grântul acordat întreprinderilor mici şi mylocii,
întreprinderilor rnici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domChiUl
agriculturii, pescuitului, acvacultufii şi sectorului alimentar include şi o componenta
nerambursabila de maximum 10% din valoarea fînăntarii garantate, cU condiţia încadrării în
plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul
pescuitului şi acvaculturii, 100.000 eurb pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea
îh domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 eUrb pentru fiecare
îrîtreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar.
2. La articolul 1, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat {3'^2.1) care va avea
următorul cuprins;
(3''2.1) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a şi b), destinate beneficiarilor care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alirnenfâr şi
care aplică în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi
întreprinderilor rtiici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului,
acvaculturii şi sectorului alimerităr. Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează valoarea
comisionului de risc, a comisionului de administrare şi dobânzile în procent de 100%, precum şi
componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate,
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generâle, de la titlul 55
"Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi îri cadrul schemelor de ajUtbr
de stat", în cadrul unei scheme de ajutor de stăt asociate acestui progrăm.
3. Articolul 1, alineatul (3^3) se modifică şi va avea următorul cuprins;
“(3A3) Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 8 luni de la dată acordării
creditului. Acbrdarea grantului până la 30 iunie 2021 se realizează conform schemei de ajutor de
stat prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea,şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMMINVEST ROMANIA, precum şi pentru aprobarea Schemei
de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de
păndemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legeaiir. 75/2020, cU modificările
ulterioare. Acordarea grantului se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din
domeniul ajutorului de stat în vigoare.”
4. La articolul 1, după alineatul (3''4) se introduc alineatele (3^5) si (3''6) cu următorul
cuprins;
(3^5) îh cazul creditelor de investiţii acordate beneficiăfilor eligibili din domeniul agriculturii,
pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituţiile de
credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru
rambursarea principalului, iar fambursareâ creditelor se efectuează îh cel puţin dbuă rate pe an.
(3^6) îh cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din celelalte dbmehii de
activitate cu excepţia celor prevăzute la alin. (3''5), instituţiile de credit pot acorda, la începutul
perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru
rambursarea principalului.
5. După articolul 1 se introduce im nou articol, articolul 1^1 cu următorul cuprins:
3

I

“ART. 1^1 Celelalte prevederi ale Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMMINVEST ROMÂNIA şi ale SCHEMEI
DE AJUTOR DE STAT pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19 se aplică în mod corespunzător creditelor de
investiţii/creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul
Subprogramului AGRO IMM INVEST în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului,
acvaculturii şi sectorului alimentar.”
6. La articolul 2, literele a!), d), f), g), h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe
de urgenţă, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor m. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile ■
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea rir.
182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz,
fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale căror exploataţii se
situează pe teritoriul României care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplineşte
condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în
categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii aşa cum sunt
reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale;
d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit şi
F.N.G.C.I.M.M., pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv contractul încheiat
între beneficiarul programului, instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R, după caz, pentru
Subprogramul AGRO IMM INVEST, în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin
Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M. sau după caz de F.G.C.R., se obligă
să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul programului îşi asumă
obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a execuţării g^anţiei de către instituţia
de credit, în situaţia producerii riscului de credit;
f) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume
datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru
care F.N.G.C.I.M.M., pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv F.N.G.C.I.M.M.
şi F.G.C.R. , după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în baza mandatului acordat
de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza
convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
g) garant - statul prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M-) pentru
Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv prin F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. , după caz,
pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, pentru garanţiile acordate în numele şi contul
statului;
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h) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil âsumât de F.N.G.CJ.M.M.-,
pentru Programul IMMINVEST ROMÂNIA şi respectiv prin F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., după
caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în numele şi în contul statului, materializat întru'n contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare â
producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile
de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de p^iciparea la program rtu sunt
incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt ajjlicabile dispoziţiile Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum
şi deterrhinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu rriodificările şi completările
ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea,
creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de
credit, precum şi ale Regulamentului rir. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din
26 iiihie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi, societăţile de investiţii şi
de modificare a Regulamentului (UE) nf. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;
k) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. pentru remunerarea
activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte
anual prin ordin al rilinistrului finanţelor publice şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate
acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează
F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. de către beneficiarul programului;”
7. La articolul 3, alineatul (1) literele a) şi d) se itiodifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor articolului 2, punctul 18 din
Regulamentul (EU) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor, categorii
de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul de
Funcţionare al Uniunii Eurojjene.
d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidetite majore cU bilete lâ ordin
în ultirhele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor
de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la Bilete
la Ordin si/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă,
stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;”
8. La articolul 3, alineatul (l'^l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1^1) în exercitarea atribuţiilor sale, F.N.C.G.I.M.M. şi F.G.C.R. au obligaţia de a solicita
informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. h) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu
organul fiscal central, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.”
9. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi vă avea următorul cuprins:
“(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii activitatile finanţate din sectoarele/domehiile:
intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu
excepţia activităţilor agenţilor şi brokefilor de asigurare, tranzacţii imobiliare, cu excepţia
activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare, activităţi de jocuri de
noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutvm, alcool, cii
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excepţia fabricării băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool (CAEN 1102,
CAEN 1103; CAEN 1104; CAEN 1105 şi CAEN 1106), substanţe aflate sub control naţional,
plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi
de investigare şi protecţie, cu excepţia acţivităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii
privind sistemele de securizare.”
10. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de
garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M.
pentru Programul IMMINVEST ROMÂNIA şi respectiv F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., după caz,
pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul
statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în
cadrul programului.
(2) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. în numele şi în contul
statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de ştat,
prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55,
alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.G1.50.”
11. Articolul 5 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Schema de ajutor de stat/de minimis prevăzută la art. 1 alin. (3'^!) şi (3^2) se irnplementează
de către Ministerul Finanţelor Publice în calitate de furnizor şi administrator al acestei scheme,
prin intermediul F.N.G.C.LM-M., pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv
F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R,, după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în
conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în
conformitate cu legislaţia în rnaterie de ajutor de stat.”
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12. Articolul 6 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Creditele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile
programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi
beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.LM.M. pentru Programul IMM INVEST
ROMÂNIA şi respectiv de către F.N.G.C.I.M.M şi F.G.C.R., după caz, pentru Subprogramul
AGRO IMM INVEST, în numele şi în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului
Finanţelor Publice.”
13. La articolul 8, alineatele (1), (4), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M., pentru Programul IMM INVESŢ
ROMÂNIA şi respectiv între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., după
caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se încheie o convenţie prin care se stabilesc
drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat.
(4) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (2) şi (3) se instituie în baza prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor
Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv prin
F.N.G.C.LM.M. şi F.G.C.R., după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVESŢ, şi instituţiei
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de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea
creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului COntrkctat.
(5) Ipotecile prevăzute la alin. (2) şi (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul
Na;ţidnal de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după
caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere se
efectuează de către instituţia de credit.
(6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. sau după caz F.G.C.R. acordă gafahţia de
stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
(7) în cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R.
mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garăriţiile
colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a
statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de cocreditori, precuin şi să efectueze
formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale.”

14. Lâ articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următbrul cuprins:
“(1) în cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor Contractului de Credit
referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat prin eliberarea/înloCuirea
garanţiilor accesorii finanţării garantate, va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al
F.N.G.C.I.M.M., pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv al F.N.G.C.I.M.M. şi
F.G.C.R., după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în Condiţiile stabilite prin
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al
beneficiarului se notifica F.N.G.C.I.M.M. pentru Programul IMM INVEST ROMANIA şi
respectiv F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST de
către instituţia de credit.”
15. Articolul 10 alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins:
“(2) Sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. pentru Programul
IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv de F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., după caz, pentru
Subprogramul AGRO IMM INVEST, în numCle şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit
de către Ministerial Finanţelor Publice de la bugetul de stat prin bUgetul Ministerului Finanţelor
Publice - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din
executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor
justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. şi de F.G.C.R., şi se recuperează de la beneficiarul
programului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”
16. Articolul 11 alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următbrul cuprins:
„(1) După efectuarea plăţii prevăzute Ia art. 10 alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice inforineâză
F.N.G.C.I.M.M., pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv F.N.G.C.I.M.M. şi
F.G.C.R., după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST cu privire la efectuarea plăţii şi
la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R. întocmesc un înscris, act premergător procedurii
de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.
(2) în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1),
F.N.G.C.I.M.M., pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv F.N.G.C.I.M.M. şi
I ■
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F.G.C.R., după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST transmit înscrisul prevăzut la
alin. (1) debitorului beneficiar al finanţării g^antate, precum şi spre informare instituţiei de credit
finanţatoare.”
17. Articolul 12 alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(16) în cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţej după comunicarea, de către
F.N.G.C.I.M.M., pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv de către
F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., după caz, pentru Subprogramul AGRQ IMM INVEST, organelor
fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la
art. 11 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a
garanţiei de stat se realizează de către acestea.”
ARTICOLUL II
Sdhema de ajutor de stat penţru susţinerea activităţii iMM-urilor în contextul crizei econoniice
generate de pandemia GOVID-19, aprobată prin articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvemulpi
nr. 42/2020 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
j
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins;
“(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea întreprinderilor mici şi
mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19 în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii r EMM
INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderilor mici şi
mijlocii şi a fermierilor definiţi conform prevederilor art.4 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar în cadrul
Subprogramului AGRO IMM Invest.”
2. La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) Durata garanţiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi 6 ani pentru
întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din cadrul
Programului IMM INVEST România.”
3. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat (â^'l) cu următorul cuprins:
“(6^1) Pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se aplică prevederile alin. (1) - (6), iar în cazul
creditelor de investiţii acordate beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi^
sectorului alimentar, instituţiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului subprogramului o
perioadă de graţie de maxim 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar raniburs^ea
creditelor se efectuez în cel puţin 2 rate pe an.”
4. La articolul 2, după aliniatul (7) se introduce un nou alineat (7''1) cu următorul cuprins:
“Pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă
medie se percep comisioane de risc, la nivelul celor aferente întreprinderilor mari, cu respectarea
paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de
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sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Cpvid-19 (2020/0911/01), publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.”
5. La articolul 2, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) Furnizorul scherriei de ajutor de stat este Ministerul Finanţelor Publice, iar atribuţiile de
administrare a schemei sunt delegate Fondului-Naţional de Garantare a Creditelor pentru
întreprinderi Mici şi Mijlocii, denUmit în continuare FNGCIMM, pentru programul IMMINVEST
ROMÂNIA şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii
şi Fondului de Garantare a Creditului Rural, denumit în continuare FGCR, dUpă caz, pentru
Subprogramul AGRO IMM INVEST.”
6. La articolul 3, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din cadrul
p'rbgramului IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi IMM-urile ce activează în sectorul alitnentar
din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST care au contractat credite/linii de credit
garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017,
cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un grăht în liirfita cumUlUlui rezultat
dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei aGordate,
şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a
800.000 euro per întreprindere.
(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naţionale a
României valabil la data emiterii acordului de finanţare. ^
(5) FNGCIMM, pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv FNGCIMM şi FGCR,
după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST sunt administratorii acestei măsuri de ajutor
de stat.”
7. La articolul 3^ după alineatul (1) se introduee un nou alineat
cu următorul cuprins:
“(l^'l) Grantul acordat întreprindeiilof mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de
piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, prin
Subprogramul AGRO IMM INVEST include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10%
din valoarea finanţării, cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare
întreprindere care îŞi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau lOO.OOO euro
pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de
produse agricole, respectiv 800.000 de euro pentru întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul
alimentar.”
8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se seleetează beneficiarii şi se
emit contracte de găranţie/acbrduri de finanţare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2 şi 3, este
cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi 30 iunie
2021, iar perioadă în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare
a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi 30 iunie 2022-, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii
conform aft. 1 alin. (3''3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată eu
modificări şi completări prin Legea nr- 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
2).Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Finanţelor Publice - Acţiuni Generale şi se virează lunar în contul FNGCIMM, pentru Programul
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IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv FNGCIMM şi FGCR, după caz, pentru Subprogramul
AGRO IMM INVEST, pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate,
transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
(2^1) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul AGRO IMM
INVEST se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni
Generale şi se virează în termen de 1 an în contul F.N.G.C.I.M.M. şi F.G.C.R., pe baza situaţiilor
centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de
lucru şi pe baza situaţiilor centralizatoare privind situaţia lucrărilor exec.utaţe pentru creditele de
investiţii transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1.832 milioane lei, echivalentul în lei a aproxiniativ
376.3 milioane euro, pentru măsurile de finanţare prevăzute Ia capitolul II.2.
(4) Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de
30.000.000.000 lei. Până la aprobarea plafonului de emitere a garanţiilor pentru anul 2021,
FNGCIMM şi FGCR vor analiza solicitările de emitere a garanţiilor urmând ca pentru beneficiariii
eligibili în cadrul programului să se emită garanţiile în nume şi cont stat după aprobarea acestuia
printr-un act normativ cu putere de lege.
(5) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum
58.987 de beneficiari.”
9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 6. Procediira de acordare a garanţiilor de stat în proporţie de maximum 80% sau 90% aferente
creditelor, a grantului de la art. 3 şi plata ajutoarelor de stat sub formă de grant este prevăzută prin
hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prezentei Ordonanţe
de urgenţă a Guvernului.”
10. Articolul 7, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:
„(1) FNGCIMM şi FGCR au obligaţia să publice pe site-ul acestora textul integral al schemei de
ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului
anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru acceş^ea
acesteia.
(2) FNGCIMM şi FGCR trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele
acordate în cadrul schemei. FNGCIMM şi FGCR au obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar
toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare
pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în dprneniu şi trebuie
păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului, ajutor în cadrul schemei.
(4) FNGCIMM şi FGCR, în calitate de administratori ai prezentei scheme de ajutor de stat, eu
atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, au,
obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru
monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de
Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul
preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare
pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare
îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membm al Uniunii Europene.
(5) FNGCIMM şi FGCR, în calitate de administratori ai schemei de ajutor de stat, au obligaţia
încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei
scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor repuperări, în conformi ţaţe
10
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GU prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei hf. 437/2016 pentru punerea în
aplicare a Regulâmentului privind registrul ajutoarelor de stat.”
li. Articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor aVea următorul cuprinŞ:
„(i) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de
stat se fac îh mod transparent, nedisc'riminato'riu, prin publicarea lunară a în'scrierilor şi
beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FNGCIMM, pentiu Programul IMM
IN VEST ROMÂNIA şi de. către FNGCIMM şi FGCR, după caz, jiOntru Subprogramul AGRO
IMM INVEST, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor
financiare nebancare ţientru FNGCIMM şi FGCR.
(3) în situaţia în care FNGCIMM, pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi respectiv
FNGCIMM şi FGCR, după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST constată că
beneficiarii nu aU respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale Acordului de
finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primih la care se adaugă dobânda
aferentă. Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014. Rata dobânzii
aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului
din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene Şi din Regulainentul (CE) nf. 794/2004 al Conaisiei din 21 aprilie
2004 de pubere în aplicare a Regularnentului (CE) nr. 659/1999 ăl Consiliului de stabilire a
normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale
în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi Completarea Legii cOncUrenţei nf.
21/1996, cU modificările şi completările ulterioare."
ARTICOLUL ni
Dispoziţiile prezentei Ordonanţe de urgenţă se aplica şi solicitărilor de acordare a creditelof
garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprindefilof mici şi niijlOCii - IMM INVEST
ROMÂNIA aflate în cUrs de soluţionare.
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