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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind 
aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM 

INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL 
INVEST 

 

 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

 

2.1. Sursa proiectului de act 
normativ 

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor în 
colaborare cu mandatarii F.N.G.C.I.M.M., F.R.C și 
F.G.C.R., în vederea asigurării  conformității cadrului 
național de reglementare cu recentele modificări 
aduse  Cadrului temporar de criză pentru masuri de 
ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a 
agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2022/C/ 131/1/01. 
  

 2.2 Descrierea situației actuale În data de 23 martie 2022, Comisia Europeană a 
adoptat Cadrul Temporar pentru măsuri de ajutor de 
stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei 
Rusiei împotriva Ucrainei, denumit în continuare 
Cadrul Temporar, modificat la 20 iulie 2022 prin 
Comunicarea CE C(2022) 5432, care cuprinde, printre 
altele, măsuri de ajutor de stat similare celor 
adoptate pentru criza provocată de pandemia de 
COVID-19, respectiv ajutor de stat sub forma 
garanţiilor şi creditelor cu dobândă finanțată de la 
bugetul de stat care vor permite accesul la lichiditate 
companiilor afectate direct sau indirect de efectele 
invaziei, inclusiv cele generate de sancţiunile impuse 
Rusiei de către Uniunea Europeană şi partenerii săi 
internaţionali, iar solicitarea de autorizare a unor noi 
scheme de ajutor de stat în baza acestuia adresată 
Comisiei Europene trebuie realizată cât mai repede 
pentru a putea beneficia de un termen cât mai extins 
de implementare, termenul maxim permis de Cadrul 
Temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat în baza 
acestuia fiind 31 decembrie 2022. 
Plafoanele maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute 
la secțiunea 2.1 a Cadrului Temporar sunt de 500.000 
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euro per întreprindere, cu excepția celor din domeniul 
producției primare de produse agricole  pentru care 
plafonul este de  62.000 euro și a celor din domeniile 
pescuitului și acvaculturii pentru care plafonul este de 
75.000 euro. 
Având în vedere faptul că agresiunea armată a Rusiei 
împotriva Ucrainei, sancțiunile impuse și 
contramăsurile luate, au repercusiuni directe și 
indirecte asupra performanţelor economice şi 
financiare ale companiilor nefinanciare și asupra 
economiei românești în general care trebuie susţinute 
prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării 
accesului la finanţare, în data de 30 iunie a.c. prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022, 
modificată și completată prin Ordonanța Guvernului 
nr. 30/2022 s-a aprobat schema de ajutor de stat IMM 
INVEST PLUS şi a componentelor acesteia:  
• Componenta IMM INVEST ROMÂNIA, de susţinere 
a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie, care are ca 
obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către 
stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie de către instituţiile de credit cu excepţia 
activitatilor cuprinse in cadrul celorlate componente 
(AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, 
INNOVATION, RURAL INVEST) 
• Componenta - AGRO IMM INVEST de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
alimentar şi are ca obiectiv acordarea de facilităţi de 
garantare de către stat pentru creditele acordate 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici 
cu capitalizare de piaţă medie. 
• Componenta - IMM PROD pentru asigurarea 
lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de 
către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în 
continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona 
urbană, pentru următoarele obiective: 
    a) încurajarea producţiei autohtone de bunuri de 
larg consum, creşterea capacităţii de producţie; 
    b) reconversia de la intermediere la producţie; 
    c) digitalizarea activităţii; 
    d) alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, 
inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul 
proceselor de producţie. 
• Componenta GARANT CONSTRUCT destinată 
proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei 
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energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi 
aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-
uri din sectorul construcţiilor şi unităţi administrativ-
teritoriale cu 2 subcomponente: 
a) Subcomponenta de susţinere a proiectelor de 
investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor; 
b) Subcomponenta de susţinere a proiectelor de 
investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-
teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi 
din sectorul construcţiilor. 
• Componenta INNOVATION în vederea sprijinirii 
companiilor  care dețin o componentă de inovare, a 
celor care realizează invenții și inovații, susținerea 
activităților care  promovează exportul IMM-urilor 
constând în activități care să conducă la stimularea 
exporturilor româneşti, respectiv la susţinerea 
tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti 
în străinătate, stimularea comerțului on-line și a 
digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, 
brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, 
digitalizare, care activează în industria exportatoare 
nepoluantă. 
• Componenta RURAL INVEST de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici 
cu capitalizare de piață medie şi a întreprinderilor 
mari din domeniul agriculturii, pescuitului, 
acvaculturii şi sectorului alimentar prin acordarea de 
facilităţi de garantare de către stat în mod 
transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele 
acordate de către instituţiile de credit. 
 
Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul 
Finanţelor, iar atribuțiile de administrare sunt 
delegate, prin efectul legii, astfel: 
 - Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN, denumit în 
continuare F.N.G.C.I.M.M., pentru componenta IMM 
INVEST ROMÂNIA. 
- F.N.G.C.I.M.M. și Fondului de Garantare a Creditului 
Rural - S.A. - IFN, denumit în continuare F.G.C.R, 
pentru componenta AGRO IMM INVEST. 
- F.N.G.C.I.M.M., pentru componenta IMM PROD. 
- F.N.G.C.I.M.M. și Fondului Român de 
Contragarantare - S.A., denumit în continuare F.R.C., 
pentru componenta GARANT CONSTRUCT. 
- F.R.C pentru componenta INNOVATION. 
- F.G.C.R. pentru componenta RURAL INVEST. 
 
În cadrul schemei se acordă următoarele categorii de 
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ajutoare de stat: 
• Ajutor de stat sub forma de garanţii pentru 
împrumuturi 
• Ajutor de stat sub forma de grant   
În baza schemei de ajutor de stat se acordă garanţii de 
stat, în procent de maximum 90% din valoarea 
finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele 
bancare aferente creditului garantat, în conformitate 
cu prevederile punctului 2.2. din Cadrul Temporar, 
pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea 
de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de 
credit pentru finanțarea capitalului de lucru. 
Pentru creditele/liniile de credit, valoarea maximă a 
fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate 
depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit 
pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 
10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, cu 
excepția beneficiarilor din domeniul agriculturii 
primare, acvaculturii și pisciculturii pentru una sau 
mai multe activități finanțate, pentru care valoarea 
maximă a finantării este de 5.000.000 lei. Valoarea 
maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care 
pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, 
nu poate depăşi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000. 
lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii 
primare, acvaculturii și pisciculturii. 
Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în 
cazul creditelor de investiții, fără posibilitate de 
prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru 
capital de lucru durata maximă a finanţărilor este de 
36 luni, fără posibilitatea de prelungire. 
Beneficiarii Schemei, care au contractat credite de 
investiții si/sau credite/linii de credit garantate, 
beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat 
dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de 
administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată 
durata de valabilitate a garanției acordate şi a 
dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, 
acordate pe o perioada de maximum 12 luni, dar nu 
mai mult de echivalentul în lei a 500.000 euro per 
întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 62.000 
euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul 
agriculturii primare, și 75.000 euro/întreprindere 
pentru beneficiarii din domeniile pescuitului şi 
acvaculturii. În cazul UAT-urilor valoarea grantului 
acordat nu poate depăși echivalentul în lei a 500.000 
euro. 
Programul IMM INVEST PLUS a devenit operational la 9 
septembrie 2022, data emiterii Deciziei de autorizare 
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a Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS de către 
Comisia Europeană si va funcționa până la 31 
decembrie 2022. Plata dobânzilor se realizează în 
termen de maximum 13 luni de la data acordării 
creditului. 
Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în 
cadrul Schemei pe perioada de valabilitate, respectiv 
de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană 
până la data de 31.12.2022, este de 17.750.000.000 
lei. 
Bugetul schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de 
stat sub formă de grant este de maxim 1.930.018.000 
lei, prin implementarea schemei estimându-se 
acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 
24.786 de beneficiari. 

În data de 28 octombrie 2022 Comisia Europeană a 
adoptat Comunicarea privind modificarea cadrului 
temporar de criză pentru măsurile de ajutor de stat de 
sprijinire a economiei ca urmare  agresiunii Rusiei 
împotriva Ucrainei Comunicarea CE C(2022) 7945 final. 
Amendarea Cadrului Temporar are în vedere în 
principal prelungirea aplicabilității acestuia până la 31 
decembrie 2023 și majorarea valorilor maxime ale 
ajutoarelor de stat prevăzute la secțiunea 2.1, 
respectiv majorarea de la 500.000 euro la 2.000.000 
euro per întreprindere, cu excepția celor din domeniul 
producției primare de produse agricole  pentru care se 
majorează de la 62.000 euro la 250.000 euro și a celor 
din domeniile pescuitului și acvaculturii pentru care se 
majorează de la 75.000 euro la 300.000 euro. 

 
2.3 Schimbări preconizate 

 
Se impune modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de 
ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor 
acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, 
IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi 
RURAL INVEST, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru implementarea în legislația 
națională a ultimelor modificări aduse la Cadrul 
Temporar. 
Astfel, prin prezentul proiect se propun următoarele: 
- aplicarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS 
până la 31 decembrie 2023, respectiv până la această 
dată se pot emite de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. și 
F.R.C. contracte de garantare și acorduri de finanțare, 
plata ajutorului de stat sub formă de grant 
efectuându-se până la 31 martie 2026. 
Prelungirea perioadei de emitere de garanții și în anul 
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2023 implică aprobarea unui plafon total al garanţiilor 
care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de 
stat pe perioada de valabilitate a schemei, respectiv 
până la 31 decembrie 2023, de 20.250.000.000 lei, 
echivalentul în lei a aproximativ 4.110.340.000 de 
euro. Stabilirea plafonului a avut in vedere estimările 
administratorilor schemei de ajutor de stat, respectiv 
12 miliarde lei pentru componentele administrate de 
F.N.G.C.I.M.M., 6 miliarde lei pentru componentele 
administrate de F.G.C.R. și 2,25 miliarde lei pentru 
componentele administrate de F.R.C. 
În acest context bugetul schemei de ajutor de stat 
pentru ajutorul de stat sub formă de grant se propune 
a se majora de la 1.930.018.000 lei la 2.881.679.000 
lei, iar numărul maxim de beneficiari estimați de la 
24.786 la 26.708 beneficiari. Stabilirea bugetului 
pentru ajutorul de stat sub formă de grant a avut în 
vedere estimările administratorilor schemei de ajutor 
de stat, respectiv 1.591.392 mii lei pentru 
componentele administrate de F.N.G.C.I.M.M., 
947.412 mii lei pentru componentele administrate de 
F.G.C.R. și 342.875 mii lei pentru componentele 
administrate de F.R.C. 
-majorarea pragurilor valorice ale ajutorului de stat 
sub formă de grant, constituit din valoarea 
comisionului de risc, a comisionului de administrare, 
aferente garanţiei acordate, pe toată durata de 
valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor 
aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o 
perioadă de maximum 12 luni, până la echivalentul în 
lei al sumei de 2.000.000 euro pe întreprindere/UAT-
uri, respectiv echivalentul în lei a 250.000 
euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul 
agriculturii primare și 300.000 euro/întreprindere în 
cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi 
acvaculturii. Respectarea acestor praguri valorice se 
aplică și în cazul refinanțărilor. 
-introducerea unei noi reguli de eligibilitate pentru 
beneficiari, respectiv faptul că o întreprindere care 
face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau 
care este preluată de acesta nu este eligibilă pentru a 
beneficia de ajutoare de stat în cadrul schemei de 
ajutor de stat, cu excepția cazului în care se poate 
demonstra că dificultățile întreprinderii nu sunt 
rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul 
grupului și că dificultățile sunt prea grave pentru a fi 
soluționate de către grup. În astfel de cazuri, se va 
solicita, de regulă, o contribuție substanțială din 
partea grupului la costurile măsurii de solvabilitate. 



7 

 

 
În perioada de implementare a programului în practică 
administratorii schemei de ajutor de stat s-au 
confruntat cu o serie de situații care nu au fost 
reglementate prin Ordonanța de urgență nr. 99/2022 
sau sunt reglementări ambigue care au determinat 
interpretări diferite și, în consecință, au generat 
dificultăți și/sau întrârzieri în aplicarea eficientă a 
programului. 
În acest sens se propun o serie de modificări la 
Ordonanța de urgență nr. 99/2022 pentru o mai mare 
claritate a reglementărilor, astfel: 
- prevederea în mod expres a faptului că start-
up-rile pot fi beneficiari ai componentelor IMM 
INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST și 
GARANT CONSTRUCT; 

- prevederea în mod expres a faptului că beneficiari 
eligibili ai componentei INNOVATION sunt cei care au 
în componența cheltuielilor un caracter inovator. 
- completarea categoriilor de beneficiari pentru 
componentele AGRO IMM INVEST și RURAL INVEST cu 
grupurile de producători recunoscute în conformitate 
cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr.338/2005, cu modificările 
și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice, cu modificările și 
completările ulterioare, și cu organizațiile de 
producători din sectorul legume-fructe înființate în 
conformitate cu prevederile art. 154 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului, de instituire a unei 
organizări comune a piețelor agricole și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, 
(CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 Consiliului, 
precum și ale Ordinului nr. 406/2017 pentru 
aprobarea Normelor privind recunoaşterea 
organizaţiilor de producători şi a altor forme 
asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul 
de accesare a sprijinului financiar de către acestea, 
cu modificările și completările ulterioare, care îşi 
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desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, 
precum și în domeniul  comerțului cu produse 
agricole, piscicole și produse alimentare, cu excepția 
băuturilor și  tutunului. S-au avut în vedere 
propunerile formulate de asociații patronale și uniuni 
de ramură ale unor cooperative agricole de 
producție. 
- eliminarea limitării la sprijinirea exclusivă a 
beneficiarilor care are au sediul principal şi/sau 
secundar situat într-o zonă urbană, prevăzută la 
componenta IMM PROD. 
- având în vedere că beneficiari ai programului 
pot fi atât societăți comerciale care depun situații 
financiare anuale, cât și persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care 
realizează venituri din desfăşurarea de activităţi 
independente sau agricole, se clarifică modalitatea 
de calcul în funcție de criteriul cifrei de afaceri 
anuale totale medii a beneficiarului în funcție de 
modalitatea acestuia de organizare și funcționare. 
- se propune reglementarea mai clară a condiției 
de eligibilitate referitoare la cazierele judiciare și 
fiscale ale administratorilor, respectiv se prevede 
faptul că administratorii, persoane fizice și/sau 
juridice, rezidente pe teritoriul României, să nu aibă 
fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal, iar 
în cazul administratorilor persoane fizice și/sau 
juridice, nerezidente pe teritoriul României aceștia 
trebuie să prezinte o declarație autentică pe propria 
răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului 
persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că 
nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de 
natura celor care se înscriu în evidența cazierului 
fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în 
România. 
- Creșterea valorii liniei de credit/creditelor de 
capital de lucru de la 5 milioane lei la 10 milioane lei 
ce pot fi acordate beneficiarilor din industria de 
procesare a sfeclei de zahăr 

- se propune stabilirea termenului de plată a 
componentei de dobândă la data de 31 martie  2026, 
inclusiv. Se are în vedere faptul că fondurile de 
garantare pot emite contracte de garantare și acorduri 
de finanțare până la data de 31 decembrie 2023,  
termenul maxim în care beneficiarul trebuie să 
realizeze utilizări partiale și/sau totale din finanțările 
contractate este de 12 luni iar plata grantului aferent 
componentei de dobandă este trimestrială. 
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-  se propune clarificarea modalității de acordare a 
finanțărilor sub forma creditelor pentru capital de 
lucru, respectiv pentru toate componentele 
programului creditele pentru capital de lucru se 
acordă pentru o durată maximă de 36 de luni, fără 
posibilitate de prelungire, urmând ca cel puțin în 
ultimele 12 luni de creditare rambursarea liniei de 
credit să se facă în rate pe baza unui grafic de 
rambursare. Liniile de credit pentru capital de lucru 
garantate în cadrul programului pot avea caracter 
revolving pe toată perioada de valabilitate (maxim 36 
de luni). 
- se propune reglementarea mai clară a 
sectoarelor/domeniilor de activitate eligibile în cadrul 
componentei IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv pot fi 
finanțate activități din toate sectoarele/domeniile de 
activitate, cu excepția cu excepția:  
          a) intermedieri financiare, cu excepţia 
activităţilor auxiliare intermedierilor financiare, 
asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi 
brokerilor 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, tutun, alcool, cu 
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 activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii 
de servicii privind sistemele de securizare. 
         b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul 
componentelor AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST si  
codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor IMM 
PROD și GARANT CONSTRUCT. 
- se propun modificări în definirea categoriile de 
cheltuieli eligibile a se finanța din creditele garantate 
în cadrul componetelor AGRO IMM INVEST, IMM PROD, 
GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST. 
- se propune ca instituţia de credit în favoarea căreia 
au fost înscrise ipotecile legale să fie obligată să 
înştiinţeze din oficiu organele fiscale competente ale 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a 
participa la distribuirea preţului. 
 
Având în vedere majorarea plafoanelor în cazul 
granturilor prin modificările aduse la Cadrul Temporar, 
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se propune ca pentru acordurile de finanțare încheiate 
până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe 
de urgență prin care s-a stabilit un ajutor de stat sub 
formă de grant a cărui valoare a fost dimensionată 
pentru încadrarea în plafoanele maxime de 500.000 
euro pe întreprindere, respectiv 62.000 de euro pentru 
întreprinderile din sectoarele agriculturii primare și 
75.000 euro  pentru întreprinderile din sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, fără a se asigura 
componenta de dobândă pe 12 luni, pentru 
modificarea valorii componentei de dobândă până la 
maximum 12 luni fără a depăşi plafonul maxim total 
de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv 
250.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele 
agriculturii primare și 300.000 euro pentru 
întreprinderile din sectoarele pescuitului şi 
acvaculturii, fondurile de garantare să întocmească 
acte adiţionale la acordurile de finanţare, în baza 
solicitărilor instituţiilor de credit, după comunicarea 
de către acestea a noii valori a dobânzii  transmise 
către administratorii Schemei de ajutor de stat IMM 
INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST 
ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT 
CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST. 
 Ajutoarele de stat stabilite conform Ordonanței  
de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările 
și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin 
prezenta ordonanță de urgență,  se acordă după 
obţinerea deciziei de autorizare a acesteia de către 
Comisia Europeană. 
 

2.4. Alte informaţii Luând în considerare că în data de 28.10.2022, prin 
Comunicarea CE C(2022) 7945 final Comisia Europeană 
a adoptat versiunea cu modificările aduse Cadrului 
temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de 
sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei 
împotriva Ucrainei, care cuprinde, printre altele, 
măsuri de ajutor de stat sub forma garanţiilor şi 
granturilor acordate de la bugetul de stat, a căror 
aplicabilitate s-a prelungit până la 31 decembrie 2023, 
Având în vedere că prin modificările aduse Cadrului 
temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de 
sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei 
împotriva Ucrainei plafoanele maxime de ajutor de 
stat s-au majorat la 2.000.000 de euro pe 
întreprindere, respectiv la 250.000 de 
euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul 
agriculturii primare şi 300.000 de euro/întreprindere 
în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi 
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acvaculturii, 
Luând în considerare necesitatea transpunerii de 
urgență în legislația națională a acestor modificări 
astfel încât companiile neficianciară să poată 
beneficia de ajutoare de stat în limita noilor plafoane 
majorate, 
Ținând cont că modificările legislative propuse vor 
permite accesul la lichiditate companiilor afectate 
direct sau indirect de efectele invaziei, inclusiv cele 
generate de sancţiunile impuse Rusiei de către 
Uniunea Europeană şi partenerii săi internaţionali,  
Întrucât sprijinirea sectorului IMM reprezintă o 
prioritate a programului economic - parte componentă 
semnificativă a Programului de guvernare 2021 - 2024, 
în condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi 
mijlocii reprezintă un factor de importanţă strategică 
pentru creşterea economică şi crearea de locuri de 
muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea 
statului de politici publice care vizează, printre altele, 
creşterea accesului la finanţare, 
 În circumstanţele excepţionale create de 
manifestarea la nivel global a efectelor generate de 
criza provocată de agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei, întreprinderile de toate tipurile se pot 
confrunta cu o lipsă severă de lichiditate, care ar 
putea periclita atingerea obiectivelor de creştere 
asumate la nivel guvernamental. 
 Având în vedere faptul că agresiunea armată a Rusiei 
împotriva Ucrainei, sancţiunile impuse şi 
contramăsurile luate au şi vor avea repercusiuni 
directe şi indirecte asupra performanţelor economice 
şi financiare ale companiilor nefinanciare şi asupra 
economiei româneşti în general, mai ales prin 
impactul asupra dinamicii preţurilor, în special la 
energie și materii prime, care trebuie susţinute prin 
măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării 
accesului la finanţare, 
Luând în considerare prevederile art. 14 alin. (2) din  
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 
nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată din buget, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva cheltuială, 
Având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt 
timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2023 - 
2025, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, 
Luând în considerare că nedoptarea măsurilor propuse 
în regim de urgenţă sectorul întreprinderilor mici şi 
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mijlocii ar beneficia de condiţii de finanţare 
insuficiente sau nu ar putea beneficia de o finanţare 
adecvată pentru proiectele de investiţii sau pentru 
capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente. 
Ținân cont că în lipsa adoptării măsurilor propuse în 
regim de urgenţă, majorarea costurilor cu materiile 
prime și energia este de natură să adâncească 
pierderile existente, cu efecte negative asupra 
disciplinei la plată a companiilor nefinanciare, 
    este necesară adoptarea în regim de urgență a 
măsurilor propuse prin prezentul act normativ. 
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

 

 3.1. Descrierea generală a 
beneficiilor și costurilor estimate ca 
urmare a intrării în vigoare a actului 
normativ 

Principalele avantaje ale Programului: 

- Sprijin  acordat beneficiarilor schemei de ajutor 
de stat care au fost afectați de situaţia gravă 
generată de criza actuală determinată direct 
sau indirect de conflictul armat din Ucraina ;  

- Furnizarea lichidității financiare necesare 
desfășurării activității economice a 
întreprinderilor pe perioada de influență a 
crizei generate de conflictul armat din Ucraina, 
în vederea continuării activitatii, respectiv a 
mentinerii salariatilor – o problema cu mare cu 
impact social în aceasta perioadă. 

 3.2.Impactul social Facilitățile propuse au impact social pozitiv întrucât se 
înscrie pe linia implementării de măsuri urgente şi 
viabile pentru susţinerea activității mediului de 
afaceri. 

 3.3. Impactul asupra drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 3.4. Impactul macroeconomic Acest program are ca efect menținerea în activitate a 
IMM-urilor, implicit a locurilor de muncă furnizate de 
acestea pe perioada în care se manifestă efectele 
crizei generate de conflictul armat din Ucraina. 

Prin numărul mare de persoane angajate în sectorul 
IMM-urilor, corelat cu diversitatea de produse/servicii 
oferite, menținerea funcțională a segmentului IMM-
urilor reprezintă o cerință fundamentală pentru 
traversarea perioadei de criza, precum și revenirea 
economică rapidă 

 3.4.1. Impactul asupra econoomiei Prezentul act normativ se adresează tuturor 
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și asupra principalilor indicatori 
macroeconomici  

categoriilor de IMM-uri, intreprinderilor mici cu 
capitalizare de piață medie, întreprinderilor mari, 
start-up-urilor si UAT-urilor având un impact direct 
pozitiv prin continuarea activității și susținerea 
economiei naționale. 

3.4.2. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat                                   

Schema de ajutor de stat, astfel cum a fost aceasta 
autorizată prin Decizia C(2022) 6579 final și modificată 
și completată prin prezentul proiect de act normativ 
va fi notificată Comisiei Europene în vederea emiterii 
unei noi decizii. 

3.5. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Prezentul act normativ va avea impact favorabil 
asupra mediului de afaceri prin asigurarea 
continuității activității întreprinderilor mici și mijlocii 
cu efect pozitiv asupra economiei naționale. 
 

3.6. Impactul asupra mediului 
înconjurător 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

3.7. Evaluarea costurilor și 
beneficiilor din perspectiva inovării 
și digitalizării 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

3.8 Evaluarea costurilor și 
benefciilor din perspectiva 
dezvoltării durabile 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

3.9 Alte informații 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 Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 
5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
 2022 

 
2023 

 2024 2025 
 2026  

4.1.Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) bugetul de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
(i) contribuţii de asigurări 
d) alte tipuri de venituri 

 

4.2.Modificări ale cheltuielilor  
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bugetare, plus/minus din care: 
a) bugetul de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal 
b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
(i) cheltuieli de personal 
d) alte tipuri de cheltuieli 
4.3.Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

Nu este cazul 

4.4 Propuneri pentru  
acoperirea creşterii cheltuielilor 
bugetare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

4.5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

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

Nu este cazul 

4.7. Prezentarea, în cazul 
proiectelor de acte normative a 
căror adoptare atrage majorarea 
cheltuielilor bugetare, a 
următoarelor documente:                                                           
a) fişa financiară prevăzută la art. 
15 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, însoţită 
de ipotezele şi metodologia de 
calcul utilizată;                                               
b) declaraţie conform căreia 
majorarea de cheltuială 
respectivă este compatibilă cu 
obiectivele şi priorităţile 
strategice specificate în strategia 
fiscal-bugetară, cu legea bugetară 
anuală şi cu plafoanele de 
cheltuieli prezentate în strategia 
fiscal-bugetară.     

Nu este cazul 

4.8. Alte informaţii La momentul acordării, garanţiile care vor fi emise în 
cadrul Programului nu reprezintă plăţi efective din 
bugetul de stat.  

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 
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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. 

Plata ajutorului de stat sub formă de grant se va realiza 
trimestrial, în prima luna a trimestrului pentru 
trimestrul anterior. Astfel plățile de ajutor de stat sub 
formă de grant pentru contractele de garantare emise în 
trimestrul I 2023 se vor efectua începând cu trimestrul II 
2023. 

Prin urmare, în anul 2022, nu se estimează un necesar 
suplimentar de finanțare de la bugetul de stat, prin 
bugetul Minsterului Finanțelor – Acțiuni generale.  

Bugetul schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de 
stat sub formă de grant se va asigura din bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni 
generale de la titlul 55 "Alte transferuri”, cu încadrare 
în prevederile bugetare anuale aprobate în condițiile 
legii.   

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

 

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

 
 
Se modifică și completează Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 99/2022 
 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la 
acest subiect 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 
asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii 
directivelor UE 
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor 
legislative UE   

Prezentul act normativ nu se referă la 
acest subiect 
 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la 
acest subiect 
 

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

Prezentul act normativ nu se referă la 
acest subiect 

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

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea 
procedurii de participare la elaborarea 
actelor normative 

Nu este cazul  

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

Prezentul proiect de act normativ a fost dezbătut 
în cadrul Comisiei de dialog social constituită la 
nivelul Ministerului Finanțelor în ședința din data  

 

6.3.Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6.4. Informaţii privind puncte de 
vedere/opinii emise de organisme 
consultative constituite prin acte 
normative  Nu este cazul 

 
 

 

 
6.5.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 

a) Este necesar avizul Consiliului Legislativ  
b) Nu este cazul  
c) Este necesar avizul Consiliului Economic şi Social 
d) Este necesar punctul de vedere al Consiliului 
Concurenței. 
e) Nu este cazul 

 

6.6.Alte informaţii Nu este cazul  
 

Secţiunea a 7-a 
Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

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

Au fost respectate prevederile Legii privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, nr.52/2003 republicată, 
prin publicarea proiectului de act normativ şi a notei de 
fundamentare pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor 
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7.2.Informarea societăţii civile 
cu privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de 
act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetățenilor sau 
diversităţii biologice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 
 
 

8.1.Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ  

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect 

8.2.Alte informaţii Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate, supunem aprobării proiectul de Ordonanță de urgență a 
Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor 
acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, 
INNOVATION şi RURAL INVEST 
 

MINISTRUL FINANȚELOR  
Adrian CÂCIU 

 
Avizăm favorabil: 

 
VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 
Sorin Mihai GRINDEANU 

 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI, 

Cseke Attila-Zoltán 
 

MINISTRUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 
Constantin-Daniel CADARIU 

 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
Petre DAEA 

 
MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII, 

Sebastian-Ioan Burduja 
   

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
Marian Cătălin PREDOIU 


