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Secţiunea 1 
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IMM INVEST ROMANIA 
 

 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

 

     1.Descrierea 
situației actuale 

Prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 92/2013 a fost aprobat  Programul 
de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în limita unui 
plafon de garantare de 2 miliarde lei, având ca obiectiv acordarea de facilităţi 
de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi 
mijlocii,  de către instituţiile de credit.  

Programul aprobat prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 92/2013 a fost 
conceput ca un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare 
a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Normele de aplicare au 
fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 936/2013, publicată în Monitorul 
Oficial nr.755/5 decembrie 2015. 

Programul a constat în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de 
credit pentru capital de lucru garantată de către stat în procent de maximum 50% 
din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. 
Valoarea maximă a unui credit garantat a fost de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o 
perioadă de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni.  

Având în vedere că perioada de valabilitate a Programului, de 36 de luni de la 
aprobarea normelor de aplicare a încetat începând cu data de 5 decembrie 2016, 
în prezent nu mai pot fi acordate garanții în cadrul Programului ci doar prelungiri 
în cazul garanțiilor deja acordate. 

Din plafonul de garantare de 2 miliarde de lei alocat Programului, până la data de 
5 decembrie 2016, au fost emise un număr de 398 garanții în valoare totală de  
68,2 mil. lei, valoarea finanțărilor aferente garanțiilor emise fiind în sumă de  
178,75 mil. lei.  

În cadrul Programului, rata totală de plată a garanţiilor este de 0,50% din totalul 
garanţiilor acordate, pâna la data de 31.08.2017 fiind executate un număr de 2 
garanții în valoare de 201.920,12 lei.  
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Conform studiului “Sondaj privind creditarea companiilor nefinanciare şi a 
populaţiei” pentru trimestrul IV 2016, publicat de Banca Natională a României, 
rezultă următoarele: 

- cererea de credite a înregistrat o creştere moderată; 
- rata creditelor solicitate de catre companiile nefinanciare şi respinse de 

către instituţiile de credit s-a majorat moderat comparativ cu trimestrul 
precedent, pe fondul creşterii ponderii solicitărilor respinse pentru 
împrumuturi garantate cu ipoteci asupra imobilelor comerciale; 

- standardele de creditare au fost menţínute la nivel agregat, în structură 
fiind consemnată o relaxare moderată în cazul creditelor pe termen lung 
acordate corporaţiilor. 

Necesitatea elaborării şi implementării unui program prin care să se faciliteze 
accesul IMM-urilor la finanţare derivă şi din rezultatele studiului “Carta albă a 
IMM-urilor - 2016” efectuat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii din România (CNIPMMR), în care se realizează o radiografie completă 
a mediului economic actual, cu precădere asupra sectorului IMM. 

Principalele concluzii care au rezultat în urma acestei analize, constau în: 

- în perioada octombrie 2011 – martie 2016, 36,32% dintre companii şi-au 
redus afacerile, 32,77% din întreprinderi funcţionează la aceiaşi 
parametri, 19,93% dintre organizaţii au dat falimet sau se află în situaţie 
falimentară, iar numai un procent de 10,98% dintre unităţile economice 
şi-au amplificat activitatea; 

- frecvenţa societăţilor care şi-au restrâns activitatea este mare în rândul 
firmelor cu 5-10 ani vechime – 22,58% şi al microîntreprinderilor – 
21,53%; 

- unul din principalele obstacole semnalate de întreprinzători în accesarea 
fondurilor europene îl constituie  în proporţie de 38,23% şi insuficienţa 
fondurilor proprii pentru asigurarea cofinanţării; 

- în ceea ce priveşte obiectivele IMM-urilor pe următorii 2 ani, 44,86% din 
organizaţii vizează menţinerea afacerii la stadiul de la momentul 
investigării iar 40,62% din IMM-uri urmăresc o extindere moderată a 
afacerii; 

- numai 22,63% din întreprinderi îşi finanţează activitatea prin credite 
bancare; 

- printre principalele bariere în accesarea unei finanţări bancare sunt preţul 
creditului sau dobânzile prea ridicate (indicat de 44,43% dintre companii) 
precum şi lipsa garanţiilor (29,11%); 

- in cazul companiilor care au efectuat demersuri în vederea obţinerii unei 
finanţări nerambursabile, costul ridicat al creditului şi garanţiile 
insuficiente pentru acoperirea cofinanţării este indicată de 34,40% iar 
fondurile proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării au fost 
semnalate de 38,23% din companii ; 

- principalele nevoi de finanţare ale IMM-urilor, sunt: finanţarea stocurilor 
şi capitalului de lucru (35,95%), dezvoltarea unor produse, servicii sau 
accesarea unor noi pieţe (29,74%) şi investiţiile imobiliare şi în 
echipamente şi tehnologie. 

Toate aceste aspecte evidenţiază faptul că IMM-urile au în prezent un nivel 
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suboptim de finanţare, însă apreciem că în această etapă premergătoare 
implementării programului, nu poate fi realizată o determinare exactă a 
numărului potenţialilor beneficiari, respectiv a volumului total al finanţărilor 
care vor putea fi garantate în cadrul programului.   

 
2.Schimbări 
preconizate 

În contextul în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) reprezintă o 
prioritate a programului economic – parte componentă semnificativă a 
Programului de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1 
din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în  
Monitorul Oficial nr. 5 din 4 ian. 2017, coroborat cu faptul că 99,7% dintre 
companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu 
aproximativ 60% la Produsul Intern Brut și angajează 60% din forța de muncă, 
se impune ca acest sector să beneficieze din partea statului de politici publice 
care să vizeze, printre altele, creșterea accesului la finanțare, prin luarea unor 
măsuri care să  răspundă nevoilor de finanțare şi garantare specifice acestui 
sector. 

În acest context, în ședința de Guvern din data 17.02.2017 a fost aprobat 
Memorandumul cu tema - Aprobarea politicii publice privind implementarea 
Programului “Primul centru de agrement”, iar ulterior, în ședința de Guvern din  
data de 05.05. 2017 a fost aprobat Memorandumul privind Programul de 
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM INVEST ROMÂNIA”.   

Prezentul act normativ transpune condițiile și termenii cuprinși în cele două 
Memorandumuri menționate mai sus. 

Pentru atingerea obiectivului de susținere a accesului IMM-urilor la finanțare, 
prin prezentul act normativ se propune aprobarea proiectului privind Programul 
de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, 
program  multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării sectorului IMM, 
care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru 
creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii de către instituțiile de credit. 

Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se au in vedere: 

- crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de 
dezvoltare economică a României și de stimulare a mediului de afaceri, 
prin dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și prin îmbunătățirea 
accesului acestora la finanțare;  

- menținerea activității și creșterea competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii dar și menținerea și crearea de locuri de muncă pentru populație, 
prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate în vederea desfășurării 
activității;  

- continuarea finanțării activității și plății obligațiilor către bugetul general 
consolidat;  

- relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul IMM; 

Premisele inițierii Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii 
„IMM INVEST ROMÂNIA”: 

- existența unui mare număr de potenţiali beneficiari de finanţare derivat 
din numărul scăzut de IMM – uri care  au obținut finanțare de la 
instituțiile financiare autohtone, respectiv 15,3% din IMM active în luna 
septembrie 2016, în scădere de la 15,5% la finalul anului 2014, corelat cu 
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împrejurarea că 80% din IMM nu au beneficiat niciodată de un credit 
bancar, conform ultimului Raport asupra stabilitatii financiare – din 
Decembrie 2016, publicat de Banca Naţională a României; 

- tendinţa actuală a băncilor autohtone, care au direcţionat volumul 
creditelor nou acordate către întreprinderile mici şi mijlocii în proporţie 
de circa 70% din sumele acordate în perioada ianuarie – septembrie 2016, 
conform Raportului asupra stabilității financiare – din Decembrie 2016, 
publicat de Banca Naţională a României; 

- în contextul continuării procesului de asanare a bilanţurilor bancare, care 
creează premise favorabile înlocuirii creditelor scoase în afara 
bilanţurilor cu credite de bună calitate şi ale existenţei unor indicatori 
optimi de lichiditate, solvabilitate şi provizionare la nivelul sectorului 
bancar, este necesară intervenţia statului pentru stimularea creditării 
IMM-urilor, la nivelul cărora există un potenţial de creditare sustenabil 
important, dar  neexploatat. 

Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situaţie 
excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii la garantare și creditare, în cadrul unui program 
multianual de sprijinire a acestora prin acordarea de garanții de stat pentru 
creditele destinate realizării investițiilor și/sau pentru liniile de credit necesare 
finanțării capitalului de lucru. 

De asemenea, implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA” va contribui la diminuarea reticenţei 
băncilor de a credita sectorul IMM şi în mod special start-up-urile, având în 
vedere riscurile ridicate asociate activităţii de creditare a acestui sector, derivate 
din activele limitate care pot fi admise în garanţie, ratele ridicate de eşec, 
capitalizarea redusă şi vulnerabilitatea la riscurile pieţei. Garanţiile insuficiente 
față de solicitările finanţatorilor sunt printre cauzele frecvent menționate în 
explicarea dificultăţilor de accesare a unui împrumut. Insuficienţa garanţiilor 
poate fi determinată şi de stadiul incipient al afacerii în mod special în cazul 
start-up-urilor. 

Prezentul Program ia în calcul acordarea de facilități destinate și întreprinderilor 
nou-înființate, de tip start-up, pentru care unul din principalele obstacole 
întâmpinate de către acestea, îl constituie lipsa accesului la finanțare. Datele 
statistice puse la dispoziție de FNGCIMM și aferente anilor 2010-2014, reflectă 
numărul scăzut de garanții acordate în favoarea beneficiarilor de tip start-up, atât 
urmare a nivelului prohibitiv al comisionului de garantare (3,8%) dar și a 
apetitului scăzut al băncilor în ceea ce privește finanțarea unor astfel de categorii 
de beneficiari. 

Prin Programul de susținere a IMM-urilor se are în vedere acordarea de garanții 
de stat, astfel: 

 

1. Pentru proiectele de dezvoltare/inființare centre de agrement procentul de 
garantare este de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, 
comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat, așa cum este aprobat 
de către Guvern prin Memorandumul privind politica publica privind 
implementarea Programului „Primul centru de agrement”. Valoarea maxima a 



5 
 

finanțării garantate de către stat pentru proiectele de dezvoltare/inființare centre 
de agrement este de 1.200.000 lei. 

 

2. Pentru alte proiecte decât cele de dezvoltare/înființare centre de agrement, se 
pot acorda garanții de stat pentru credite de investiții şi/sau credit/ linii de credit 
pentru capital de lucru contractate de către IMM-uri, prin Ministerul Finanțelor 
Publice, în procent de maximum 50%  din valoarea finanţării, exclusiv 
dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea 
maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui 
beneficiar este de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a fiecărei finanțări 
acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de 
credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru 
creditele de investiții. 

Prin implementarea unui Program destinat IMM-urilor, indiferent de forma de 
organizare a acestora, beneficiarii programului vor putea avea acces la finanțări 
destinate realizării de investiții. 

În condițiile în care un astfel de program de garantare nu ar fi implementat, 
având în vedere costurile de garantare practicate în condițiile pieței și lipsa 
deductibilității integrale a provizioanelor, avantaj specific garanțiilor de stat, 
băncile nu ar fi încurajate să susțină creditarea pentru beneficiarii care doresc 
realizarea de investiții. 

Programul de susţinere a accesului la finanţare a IMM-urilor care formează 
obiectul de reglementare al prezentului proiect de act normativ se înscrie pe linia 
punerii în aplicare a pachetului de măsuri şi acţiuni guvernamentale pentru 
dezvoltarea sectorului IMM asumat prin Strategia guvernamentală pentru 
dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România- 
Orizont 2020, aprobată prin HG nr.859/2014. 

Ţinând cont că perioada de implementare a Programului de garantare a creditelor 
sprijin pentru IMM-uri aprobat prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 
92/2013 a expirat, iar acest program a reprezentat un program care implica şi 
finanţatori privaţi, se impune implementarea în regim de urgenţă a unui alt 
program care să asigure continuitatea sprijinului necesar IMM-urilor pentru 
facilitarea accesului la finanţare.  

Pentru valorificarea contextului favorabil determinat de tendinţele actuale de 
reducere a numărului de insolvenţe, de diminuare a riscului de credit şi de 
reducere a restanţelor la plată pe fondul îmbunătăţirii disciplinei la plată, este 
necesară adoptarea în regim de urgenţă a prezentului proiect de ordonanţă de 
urgenţă.  

Pentru atingerea obiectivului de susţinere a accesului IMM-urilor la finanţare, şi 
nu în ultimul rând, pentru a stimula competiţia în sectorul bancar, cu efecte 
benefice pentru IMM-uri, în sensul reducerii costurilor de finanţare, se impune 
reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri al căror obiectiv constă în 
facilitarea intervenţiei statului prin acordarea de sprijin IMM-urilor pentru 
realizarea de investiţii şi finanţarea activităţii curente. 

În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat va fi garantată de beneficiari cu 
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ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, 
asupra bunurilor viitoare, precum şi cu  ipotecă mobiliară asupra universalităţii 
de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii 
beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile şi cu ipotecă asupra 
soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului 
la instituția de credit finanțatoare, după caz, proporţional cu procentul de 
garantare, în completarea garanţiilor colaterale constituite de beneficiari.   
 
Ipotecile se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul 
Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M, și instituția de credit proporţional cu 
riscul asumat de fiecare dintre părți şi sunt valabile până la stingerea creanţelor 
datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în limita creditului 
contractat. 

Recuperarea creanţelor rezultate din garanţiile de stat acordate şi plătite 
instituției de credit în cadrul programului se efectuează de către organele fiscale 
competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislației 
în vigoare. 

 

3.Alte informaţii Programul prevăzut este un program multianual de încurajare şi de stimulare a 
dezvoltării IMM-urilor. 

Programul constă în acordarea fiecărui beneficiar participant în program a unuia 
sau mai multor credite pentru realizarea de investiții, cu excepţia creditelor de 
investiţii pentru proiectele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement care sunt 
eligibile pentru acordarea unui singur credit, și/sau a unuia sau mai multor 
credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin 
Ministerul Finanțelor Publice. 

Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise se stabilește prin Hotărâre 
de Guvern, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de 
gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme 
metodologice de aplicare a prezentei Ordonanțe de urgență. 

Plafonul anual se va încadra în țintele stabilite prin Legea pentru aprobarea 
plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar. 

Principalele avantaje ale Programului: 

- eliminarea principalei constrângeri a beneficiarilor de tip IMM în 
accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor; 

- stimularea instituțiilor de credit în crearea de produse de finanțare care să 
se adreseze unui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat prin 
oferirea unui produs de garantare în nume și cont stat; 

- sprijinirea dezvoltării sectorului IMM atât prin consolidarea societăţilor 
existente cât şi prin stimularea înfiinţarii de noi întreprinderi mici sau 
mijlocii. 

Durata maximă a finanțării este de 120 luni, în cazul creditelor pentru investiții și 
de maxim 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea 
capitalului de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni, 
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urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite 
prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

 1. Impactul macroeconomic Rezultatele acestui program vor avea ca efect creşterea gradului de 
accesare a fondurilor europene de către IMM - uri în actualul 
exerciţiu de programare 2014 – 2020; 

Prin acest program se are în vedere stimularea inițiativei private, 
precum și atingerea unui obiectiv strategic de încurajare a accesului 
la finanțare a IMM-urilor în vederea îmbunătățirii mediului de 
afaceri în România. 

Totodată, acest program va contribui la crearea și menținerea de 
locuri de muncă, având în vedere, conform aceluiaşi studiu “Carta 
albă a IMM-urilor - 2016” efectuat de CNIPMMR, că în anul 2015 
faţă de anul 2014 au fost angajate în medie/IMM 1,87 persoane, 
1,47%  din IMM-uri au angajat mai mult de 20 de persoane iar 92% 
din firme au angajat între 1 şi 5 salariaţi. 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat                                   

Programul propus nu intră sub incidența obligației de notificare 
către Comisia Europeană, garanția fiind acordată în condițiile 
pieței, fără a fi considerată  ajutor de stat. 

Mecanismul de garantare se va derula cu respectarea pct. 3.5 din 
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C/155/02 cu privire la aplicarea 
articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub 
formă de garanții, respectiv garanțiile se vor acorda în condițiile 
îndeplinirii criteriilor care exclud existența ajutorului de stat. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Prezentul act normativ va avea impact favorabil asupra mediului de 
afaceri prin stimularea accesului la finanțare al întreprinderilor mici 
și mijlocii în scopul susținerii activității curente dar și a proiectelor 
de investiții. 
 

2.1. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

2.2. Impactul asupra 
intreprinderilor mici si mijlocii 

Prezentul act normativ se adresează tuturor categoriilor de IMM-
uri, având un impact direct pozitiv prin sprijinirea accesului la 
finanțare. 

Reglementarea măsurilor prevăzute prin acest Program vor avea în 
vedere tendinţele actuale de reducere a numărului de insolvenţe, 
diminuare a riscului de credit şi reducere a restanţelor la plată pe 
fondul îmbunătăţirii disciplinei la plată, urmărindu-se obiectivul de  
acordare de sprijin financiar IMM-urilor, atât pentru realizarea de 
investiţii cât şi finanţarea activităţii curente.   

Având în vedere că sprijinirea sectorului IMM-urilor reprezintă o 
prioritate a programului economic – parte componentă 
semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020 în condiţiile 
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în care sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă un 
contributor de importanță strategică la creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă, acesta trebuie să beneficieze din partea 
statului de politici publice care vizează printre altele, creșterea 
accesului la finanțare. 

Totodată, acest program va produce efecte directe şi semnificative 
asupra numărului, potenţialului, performanţelor şi sustenabilităţii 
unor categorii importante de IMM-uri şi a sectorului micilor afaceri 
în ansamblul său. 

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Economiei nr. 698 din  
4 iunie 2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare 
a Testului IMM s-a efectuat testul IMM pentru proiectul de act 
normativ, prin consultarea pe bază de sondaj a organizațiilor 
reprezentative ale IMM-urilor a fost obținut avizul Grupului pentru 
Evaluarea Impactului Economic al Actelor Normative asupra 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (GEIEAN) asupra oportunității 
promovării acestuia comunicat prin adresa nr.110909 în data de 
28.06.2017. 

3.Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
4.Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
5.Alte informaţii 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) 

 

 

 Indicatori An 
curent 

Următorii 4 ani Media următorilor 
5 ani, după anul 

curent 
1 2 3 4 5 6 7 

Impact previzionat1 2017 
(mil lei) 

2018 
(mil lei) 

2019 
(mil lei) 

2020 
(mil lei) 

2021 
(mil lei)  

1.Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a)bugetul de stat, din 
acesta: 
-impozit pe profit 
-impozit pe venit 
b)bugete locale: 

Impactul financiar va fi pozitiv prin încasările la bugetul de stat 
determinate de creşterea numărului de salariaţi şi creşterea contribuţiilor 
la bugetele asigurărilor sociale, concomitent cu scăderea cheltuielilor 
bugetare aferente ajutorului de şomaj. De asemenea, dinamizarea 
sectorului IMM-urilor va avea un impact pozitiv asupra perspectivelor de 
creştere economică cu implicaţii pozitive şi asupra încasărilor la bugetul 
general consolidat. 

                                                 
1 Modificările cheltuielilor bugetare generate de impactul financiar al proiectului de act normativ supus aprobării au fost previzionate în baza unui scenariu 
realizat pe baza datelor existente ca referință la momentul încetării perioadei de valabilitate a Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi 
mici și mijlocii aprobat prin OUG nr. 92/2013, respectiv 5 decembrie 2016. În cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și 
mijlocii aprobat prin OUG nr. 92/2013 a fost emis un număr de 403 garanții în valoare totală de 68,7 mil. Lei, în condițiile unei rate totale de plată a 
garanțiilor de 0,50%. 
Astfel, conform scenariului, se ia în considerare emiterea unui număr de 806 garanții, din care 403 cu o valoare maximală de 2.500.000 lei/garanție pentru 
creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, iar 403 cu o valoare maximală de 5.000.000 lei/garanție pentru creditelor de investiții. Pentru ambele 
categorii de credite, a fost luată în calcul o rată totală de plată a garanțiilor de 0,50%, similar cu rata de default înregistrată în cadrul programului anterior 
aprobat prin OUG 92/2013. 
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-impozit pe profit 
c)bugetul asigurărilor 
sociale 
-contribuţii de asigurări 

Totodată, sumele reprezentând comisionul de risc datorat de beneficiarii 
Programului, destinat acoperirii riscului de garantare de către stat și 
finanțării anuale a capitalului necesar Programului, se fac venit la 
bugetul de stat. Sumele recuperate în contul valorii de executare a 
garanțiilor plătite finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice, 
precum și  obligațiile fiscale accesorii aferente, se fac venit la bugetul de 
stat, proporțional cu procentul de garantare. 

2.Modificări ale 
cheltuielilor bugetare din 
care: 
a)bugetul de stat, din 
acesta: 
-cheltuieli de personal 
-bunuri şi servicii 
b)bugete locale: 
-cheltuieli de personal 
-bunuri şi servicii 
c)bugetul asigurărilor 
sociale 
-cheltuieli de personal 
-bunuri şi servicii 

 
 
 

0,37 

 
 
 

1,13 

 
 
 

1,88 

 
 
 

2,26           

 
 
 

2,05 

 
 
 

1,79 
 

3.Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b)bugete locale 

Deoarece nu este stabilit comisionul de risc ce va fi datorat de 
beneficiarii Programului, impactul financiar asupra bugetului de stat nu 
poate fi cuantificat la data curentă. 

4. Propuneri pentru  
acoperirea creşterilor de 
cheltuieli 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Propuneri pentru 
acoperirea scăderilor  de 
venituri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor  veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Nu este cazul 

7. Alte informaţii 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 anului în 
care acestea se execută şi reprezintă cheltuială a bugetului de stat, cu 
încadrare în prevederile bugetare anuale și în țintele stabilite prin Legea 
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-
bugetar.  

Menționăm că rata de default în cadrul celorlalte programe 
guvernamentale de garanții de stat pentru IMM-uri este foarte scăzută (a 
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se vedea pct. 1 din Secțiunea a 2-a). 

Secţiunea a 5-a 
Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor actului normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a actului normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

11. Compatibilitatea actului normativ cu 
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea  actului normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

3.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

5.Alte informaţii Nu au fost identificate 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 

 
1.Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, instituite de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectivul actului normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

 
 

 

4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
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5.Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul legislativ 
 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei  
e)Curtea de Conturi 
f) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul  
 
 
 
g) Comisia de Dialog Social 

a) Este necesar avizul Consiliului Legislativ asupra 
proiectului de act normativ. 
b) Nu este cazul  
c) Nu este cazul 
d) Este necesar avizul Consiliului Concurenței. 
e) Nu este cazul 
f) Este necesar avizul Departamentului pentru Relația 
cu Parlamentul, din punctul de vedere al oportunității 
promovării 
g) Este necesar avizul Comisiei de Dialog Social 

 

6.Alte informaţii Nu au fost identificate 
 

 

 
Secţiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ 
 

 
1.Informarea societăţii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării actului normativ 

Au fost respectate prevederile Regulamentului privind procedurile, la 
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor 
de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum 
și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 561/2009. 

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului și nota de fundamentare 
aferentă acestuia au fost postate pe site-ul MFP. 

 

 

2.Informarea societăţii civile 
cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în 
urma implementării actului 
normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţeanului sau diversităţii 
biologice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 
 

 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1.Măsuri de punere în aplicare a actului normativ de 
către autorităţile administrative publice centrale 
şi/sau locale-înfiinţarea sau extinderea competenţei 
instituţiilor existente 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
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2.Alte informaţii Nu au fost identificate 

 
Faţă de cele prezentate, supunem aprobării proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii “IMM INVEST ROMÂNIA” . 

 
MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 
 

Ionuţ  MIŞA 

MINISTRUL PENTRU MEDIUL DE 
AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT 
 

Ilan LAUFER 
 

 
MINISTRUL TURISMULUI 
 
     Mircea Titus DOBRE 

 
Avizăm favorabil: 

 
                                                             MINISTRUL JUSTIȚIEI                 

 
                                                                 Tudorel TOADER                                                    
 
 
Ministerul Finanţelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală 
Enache JIRU, Secretar de Stat Mirela CĂLUGĂREANU, Președinte 

 Daniel Florin ANGHEL, Vicepreședinte 

Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică  
Ștefan NANU, Director General  
Diana POPESCU, DGA 

Direcția Generală Reglementare a 
Colectării Creanțelor Bugetare 

Lucian Lazăr PARASCHIVESCU, DGA Monica NEGRUȚIU, Director General 
Mihaela DEMETRIUC, Șef serviciu Georgiana STOIAN, Director general adjunct 
Bogdan ZINCA, Expert Principal  
Oana Mușat, Șef Serviciu  
Manuela VITĂNESCU, Consilier Superior  
Sorina MOROIANU, Consilier Superior  
  
Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
Ioana BURLĂ, Director General 
 
Direcţia de Politici Publice şi Monitorizare Acte 
Normative 
Rodica Gruia, Director 

 

  
Direcția Generală Juridică Direcția Generală Juridică 
Ciprian BADEA, Director General Alina ȘTEFAN, Director General 
 


