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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
 

Secţiunea 1 
Titlul actului normativ 
Ordonanță de urgență  

pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia 
românească 

 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 

     1.Descrierea 
situației  
actuale 

La nivelul Programului de Guvernare 2021-2024 a fost asumat un obiectiv important, 
constând în susținerea acțiunilor în vederea reducerii decalajelor față de economiile statelor 
din Europa de Vest, prin stimularea economică, investiții strategice în infrastructură, 
educație, sănătate, inovare și digitalizare. Pe acesta linie, se propune utilizarea instrumentelor 
financiare și a granturilor pentru sectoarele cele mai grav afectate, precum și implementarea 
de scheme de ajutor de stat pentru investiții noi și garanții de stat pentru credite, ca 
mecanisme importante de susținere a acțiunilor în vederea reducerii decalajelor față de 
economiile statelor din Europa de Vest, prin stimularea economică, investiții strategice în 
infrastructură, educație, sănătate, inovare și digitalizare.  

Un punct important este reprezentat de susținerea revenirii creditării, în special către sectorul 
companiilor nefinanciare, prin continuarea programelor de garanții guvernamentale în 
sectoarele economice prioritare. 

În circumstanțele actuale create de epidemia de COVID-19, toate întreprinderile, indiferent 
de tipul acestora, se pot confrunta cu o lipsă acută de lichidități. Atât întreprinderile solvabile, 
cât și întreprinderile mai puțin solvabile se pot confrunta cu un deficit brusc de lichidități sau 
chiar cu indisponibilitatea lichidităților. În special IMM-urile sunt expuse riscului. Prin 
urmare, situația economică a multor întreprinderi viabile și a angajaților acestora poate fi 
afectată în mod grav pe termen scurt și mediu și pot exista, de asemenea, efecte pe o durată 
mai lungă, dat fiind că este pusă în pericol supraviețuirea acestor întreprinderi. 

Instituțiile finanțatoare joacă un rol esențial în abordarea efectelor epidemiei de COVID-19, 
prin menținerea fluxului de credite către economie. În cazul în care fluxul de credite este 
supus unor constrângeri severe, activitatea economică va scădea drastic, întrucât va fi dificil 
pentru întreprinderi să își plătească furnizorii și angajații.  

În acest context, este necesară promovarea de politici publice țintite, constând în 
implementarea unor programe guvernamentale noi de garantare cuprinse în pachetul de 
stimulare economică pentru IMM. 

Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situaţie 
excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul la garantare şi 
creditare, în cadrul unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia 
românească, în cadrul cărora se vor sprijini categoriile de beneficiari eligibili  prin acordarea 
de garanţii de stat pentru creditele destinate realizării investiţiilor şi/sau pentru 
creditele/liniile de credit necesare pentru finanţarea capitalului de lucru. 

2.Schimbări 
preconizate 
 

Având în vedere faptul că marea majoritate a țărilor dezvoltate sau în curs de dezvoltare 
implementează mecanisme de sprijinire a dezvoltării sectorului IMM, ca principală sursă de 
creare de locuri de muncă și cu pondere majoritară în creșterea economică, se propune 
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 utilizarea garanțiilor de stat, întrucât este una dintre cele mai eficiente forme de sprijin pentru 
accesul la finanțare al IMM. Astfel, urmărind principiul utilizării unui minimum de resurse 
pentru obținerea unui maxim de rezultate, propunem utilizarea angajamentelor de tip 
extrabugetar, pentru atingerea obiectivelor ca un număr de beneficiari IMM cu finanțare 
adecvată (ca urmare a susținerii cu garanții),  atragerea unui volum ridicat de finanțare 
privată prin efectul de pârghie –„leverage” sau „factorul de multiplicare”, prin valorificarea 
eficientă a surselor publice și private utilizând mecanisme de piață.  Deseori IMM-urile care 
au proiecte de investiții viabile economic nu dispun de garanții proprii („colateral”) 
suficiente, astfel încât nu au acces la finanțare sau pot obține doar o finanțare inadecvată (mai 
mică decât cea necesară, la costuri și în condiții de rambursare sub-optime).  

Astfel, garanțiile emise în cadrul noilor programe guvernamentale de garantare către bancă în 
favoarea beneficiarilor eligibili va înlocui colateralul lipsă și va permite băncii să acorde 
creditul, costurile de finanțare-garantare urmând să fie susținute prin scheme de ajutor de stat 
asociate acestor noi programe, ale căror caracteristici și elemente esențiale vor fi stabilite prin 
ordine de ministru. 

Se propune aprobarea unui număr de 4 programe de garantare în domeniile prioritare: 
PROGRAMUL IMM PROD, PROGRAMUL RURAL INVEST, PROGRAMUL GARANT 
CONSTRUCT și PROGRAMUL INNOVATION. Programele vor fi implementate sub formă 
de scheme de ajutor de stat prin care se acordă garanții și granturi având ca obiectiv 
deblocarea accesului la finanțare al beneficiarilor care se confruntă cu un deficit de lichidități 
generat de pandemia COVID-19, în vederea realizării proiectelor de investiții și asigurării 
continuității în desfășurarea activității acestora. 
Prin derogare de la prevederile privind datoria publică, se propune instituirea unui mecanism 
unitar de garantare, în baza căruia Ministerul Finanţelor este autorizat să mandateze: 

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii 
S.A.-IFN și Fondul Român de Contragarantare SA. pentru a acorda facilități 
beneficiarilor eligibili ai programelor IMM PROD, GARANT CONSTRUCT și 
INOVATION,  

- Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN pentru a acorda facilități 
beneficiarilor eligibili ai programului RURAL INVEST, în numele şi în contul 
statului,  

constând în ajutor de stat sub formă de garanţii, care acoperă în proporţie de maximum 90% 
creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru 
susţinerea activităţii curente.  
Sursa de plată în cazul executării garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, 
Fondul Român de Contragarantare,  respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A.-
IFN  este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul "Alte 
transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul 
de stat", cod 55.01.50. 
Ajutoarele de stat sub forma grantului vor include: 

- valoarea comisionului de risc și a comisionului de administrare pe toată perioada de 
valabilitate a garanției acordate,  

- dobânda aferentă creditelor/liniilor de credite pe perioadele prevăzute în procedurile 
de implementare ale fiecărui program, și 

- o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate care 
se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, 
în condițiile prevăzute în schemele de ajutor de stat. 

Schemele de ajutor de stat vor fi aprobate prin ordine de ministru după emiterea deciziei de 
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autorizare de către Comisia Europeană și prin ele vor fi prevăzute caracteristicile creditelor 
garantate, categoriile de beneficiari eligibili, modalitatea și condițiile de acordare a 
garanțiilor, procedura de soluționare a cererilor de plată a ajutorului de stat constând în 
garanții de stat și granturi, procedura de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat, reguli 
de gestionare a plafoanelor anuale a garanțiilor, etc. 
În cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul programelor de garantare, garanţia de stat 
este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin 
credit. 
În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru acordate în cadrul 
programelor de garantare, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor 
creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituţia de creditare 
sau, după caz, cu ipotecă legală mobiliară asupra pe stocurilor de mărfuri.  
Între Ministerul Finanţelor şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. -IFN, Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN 
respectiv Fondul Român de Contragarantare S.A. se încheie câte o convenţie prin care se 
stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu 
garanţie de stat. 
Pentru facilitarea implementării programelor, se propune introducerea unei prevederi potrivit 
căreia contractele prin care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii S.A. -IFN, Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN și Fondul 
Român de Contragarantare S.A. acordă garanţiile în cadrul programelor de garantare 
constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice. 
Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite instituţiei de credit în cadrul 
programelor sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare se efectuează 
de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform 
procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
care se aplică în mod corespunzător. 
Pentru neplata la scadență a creanțelor izvorâte din plata garanțiilor acordate în cadrul 
programelor de garantare se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor 
Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele 
fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua 
următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii 
inclusiv şi sunt recuperate de către acestea. 
În cazul creditelor de investiţii, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanţiilor, 
valorificarea activelor finanţate prin credit care fac obiectul contractului de garantare în 
cadrul procedurii de executare silită se efectuează de către organele fiscale competente ale 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
 
Obiectivele specifice și caracteristicile programelor sunt următoarele:  

1. PROGRAMUL IMM PROD, are ca deziderat asigurarea lichidităților și finanțarea 
investițiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru 
următoarele obiective specifice: 

- încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de 
producție,  

- reconversia de la intermediere la producție,  
- digitalizarea activității,  
- alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu (inclusiv îmbunătățirea eficienței 

energetice în cadrul proceselor de producție). 
 În vederea realizării obiectivelor specifice, în cadrul Programului IMM PROD se pot finanța 
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următoarele cheltuieli constând in: 
a) Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la 
producție sau demararea de activități noi de producție; 
b) Construcția, achiziția, amenajarea de terenuri si hale destinate productiei  
c) Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor 
inclusiv proiecte de retehnologizare  pentru IMM urile care activeazăși dezvoltă proiecte în 
industria producătoare 
d) Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care să 
genereze eficiența energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de 
reciclare 
e) finanțarea capitalului de lucru  pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri ( în cazul 
companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri  de distribuție) și a altor cheltuieli de 
exploatare,  pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de 
producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la 
producție. 
Schema de ajutor de stat asociată programului IMM PROD se aprobă prin ordin al 
ministrului finanțelor. 
Pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în 
cadrul programului de 1.500.000.000 lei. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 
268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari. 
 
- PROGRAMUL RURAL INVEST are ca deziderat asigurarea lichidităților și finanțarea 
investițiilor realizate de către beneficiarii eligibili care își localizează producția în mediul 
rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. 
 
În cadrul acestui program se acordă credite de investiții și capital de lucru pentru finanțarea: 
Achiziției de terenuri agricole;  
Dotării/retehnologizării și automatizării;  
Securității energetice;  
Piscicultura,  
Acvacultura;  
Industria alimentară;  
Alinierea la obiectivele de mediu (taxonomy).  
 
Schema de ajutor de stat asociată programului Rural Invest se aprobă prin ordin comun al 
ministrului finanțelor și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 
Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului RURAL INVEST este de 530.583.333 
lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari, iar pentru anul 2022, se propune 
aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 
2.500.000.000 lei. 
 
- PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT are ca deziderat asigurarea lichidităților și 
finanțării investițiilor pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor implicate în proiecte 
privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la 
obiectivele de mediu. 
În cadrul programului GARANT CONSTRUCT se propune aprobarea Subprogramului de 
susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții și a 
Subprogramului  de susținere a proiectelor de investiții de scara mică pentru UAT-uri, care 
presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.   
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În cadrul Programului GARANT CONSTRUCT se propune finanțarea următoarelor 
cheltuieli:  
a) achiziția de echipamente și utilaje de constructii,  logistica industrială inclusiv pentru 
demararea de activități noi în sectorul construcții ; 
b) construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu inclusiv pentru demararea 
de activități noi în sectorul construcții; 
c) achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-
urilor care derulează contracte în sectorul construcții; 
d) Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care 
sa genereze eficienta consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare; 
e) finanțarea capitalului de lucru pentru achizitia de materiale de constructii, 
combustibil, energie, salarii, pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul 
construcții.  
Schema de ajutor de stat asociata programului Garant Construct se aproba prin ordin comun 
al ministrului finanțelor si ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administrației. 
 Pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în 
cadrul programului de 2.500.000.000 lei, din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de 
susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții și 1.250.000.000 
lei pentru Subprogramul  de susținere a proiectelor de investiții de scara mica pentru UAT-
uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor. Pentru Programul 
GARANT CONSTRUCT se propune un buget al schemei de ajutor de stat de 495.572.822 
lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari.  
 
- PROGRAMUL INNOVATION are care deziderat sprijinirea realizării invențiilor, susținerii 
activităților la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de 
afaceri mai mică de 1 mil. €, care activează in industria exportatoare, nepoluantă.  
În cadrul Programului INOVATION vor putea fi finanțate activități constând în: 
a) stimularea exporturilor româneşti; 
b) susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate; 
c) stimularea comertului on-line și a digitalizarii; 
d) retehnologizarea companiilor locale 
e) achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip 
ERP); 
f) obținerea brevetelor de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare.  
Schema de ajutor de stat asociata programului INOVATION se aproba prin ordin comun al 
ministrului finanțelor si ministrului cercetării , inovării si digitalizării. 
Pentru anul 2022, se propune un plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul 
programului de 1.000.000.000 lei. Pentru Programul INOVATION, se propune un buget al 
schemei de ajutor de stat de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari.   

3.Alte 
informaţii 

Nu este cazul 

Secțiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
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1. Impactul 
macroeconomic 

Programele au ca obiectiv diminuarea, în contextul actualei epidemii COVID-19,  
riscurilor unei recesiuni care să afecteze întreaga economie a tării cu consecințe 
negative asupra întreprinderilor si locurilor de muncă. Pentru a garanta 
disponibilitatea în continuare de lichidități suficiente pe piață, pentru a contracara 
pagubele provocate întreprinderilor sănătoase și pentru a păstra continuitatea 
activității economice în timpul epidemiei și după încheierea epidemiei de 
COVID-19, este necesar ca aceste programe să asigure resursele financiare 
necesare pentru traversarea perioadei epidemiei. Principalul răspuns la 
coronavirus va proveni din bugetele naționale ale statelor membre. Normele UE 
privind ajutoarele de stat permit statelor membre să ia măsuri rapide și eficace 
pentru a sprijini cetățenii și întreprinderile, în special IMM-urile, care se 
confruntă cu dificultăți economice din cauza epidemiei de COVID-19. 

Aceste Programe vor contribui la menținerea locurilor de muncă existente la 
nivelul întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor și la asigurarea 
continuității activității acestora, cu plata impozitelor, contribuțiilor și taxelor 
datorate bugetului de stat și celorlalte bugete. 

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

Programele propuse se implementează prin intermediul unor scheme de ajutor de 

stat care vor fi notificate Comisiei Europene în baza Cadrului temporar pentru 

măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii 

de COVID-19 2020/C 91 I/01. Schemele de ajutor de stat vor fi aprobate prin 

ordine de ministru după emiterea deciziei de autorizare de către Comisia 

Europeană cu respectarea procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 77/2014 privind 

procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Prezentul act normativ va avea impact favorabil asupra mediului de afaceri prin 
înlesnirea accesului la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii, pentru 
stabilizarea situației IMM-urilor afectate de criza economică. Prin implementarea 
măsurilor propuse se vor obține efecte antrenante în economie, cu utilizarea unui 
minim de resurse publice. Pentru crearea unui cadru favorabil pentru creşterea 
gradului de bancarizare al IMM-urilor şi de îmbunătăţire a accesului acestora la 
finanţare, este necesară crearea unui cadru legal adecvat, astfel încât statul să 
poată acorda sprijin IMM-urilor pentru facilitarea și susținerea accesului acestora 
la finanţare. 
 
La nivelul cadrului macroeconomic s-a constatat existenţa unei tendinţe de 
îmbunătăţire a performanţelor economice şi financiare ale companiilor 
nefinanciare, care trebuie susţinută prin măsuri adecvate de sprijin în vederea 
asigurării accesului la finanţare. 
 
Relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul IMM, caracterizat prin 
dinamism şi diversitate, prin luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să  
răspundă nevoilor de finanţare şi garantare specifice acestui sector, va contribui 
la crearea premiselor necesare pentru funcţionarea în parametrii normali a acestui 
sector deosebit de important pentru economia românească, ştiut fiind faptul că 
cca. 2/3 din populaţia activă pe piaţa forţei de muncă îşi desfăşoară activitatea în 
acest sector. 



7 
 

 

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 pe perioada efectelor 
datorate răspândirii virusului SARS-CoV2. 

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) 
- mii lei  -

 

  Indicatori An curent Următorii 4 ani Media următorilor 
5 ani, după anul 

curent 
1 2 3 4 5 6 7 

Impact previzionat 2022 2023 2024 2025 2026  
1.Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a)bugetul de stat, din acesta: 
-impozit pe profit 
b)bugete locale: 
-impozit pe profit 
c)bugetul asigurărilor sociale 
-contribuţii de asigurări 

Impactul bugetar cu influențe pe ani asupra atât veniturilor cât și a 
cheltuielilor bugetului general consolidat se va detalia prin schemele de 
ajutor de stat aferente programelor după emiterea deciziei de autorizare 
de către Comisia Europeană. 
Impactul financiar va fi pozitiv prin încasările la bugetul de stat generate 
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. 

2.Modificări ale cheltuielilor 
bugetare din care: 
a)bugetul de stat, din acesta: 
-cheltuieli de personal 
b)bugete locale: 
-cheltuieli de personal 

Pentru Programul IMM PROD se propune un buget al schemei de ajutor 
de stat de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari. 
Pentru Programul RURAL INVEST se propune un buget al schemei de 
ajutor de stat de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de 
beneficiari. 
 Pentru Programul GARANT CONSTRUCT se propune un buget al 
schemei de ajutor de stat de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 
de beneficiari . 
Pentru Programul INOVATION, se propune un buget al schemei de 
ajutor de stat de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de 
beneficiari. 

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

Nu este cazul 

4. Propuneri pentru  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
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acoperirea creşterilor de cheltuieli 
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 
Programelor 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. 

Secțiunea 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. 

Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, Ministerul Cercetării, Dezvoltării și Inovării și 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor emite ordine 
care vor aproba proceduri de implementare, care vor aproba 
caracteristicile creditelor garantate în cadrul fiecărui program, 
categoriile de beneficiari eligibili, modalitatea şi condiţiile de 
acordare a garanțiilor, monitorizare şi soluţionare a cererilor de 
plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor, regulile de 
gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor, precum și 
caracteristicile schemelor de ajutor de stat asociate fiecărui 
program de garantare.  
În cazul programului IMM PROD aceste elemente vor fi aprobate  
prin ordin al ministrului finanțelor, pentru programul GARANT 
CONSTRUCT prin ordin comun al ministrului finanțelor și al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, pentru 
programul INOVATION prin ordin comun al ministrului 
finanțelor și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării iar 
pentru programul RURAL INVEST prin ordin comun al 
ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale. 

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. 
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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 

 Proiectul a fost elaborat în colaborare cu mandatarii 
desemnati ai statului român, respectiv FNGCIMM, 
FRC și FGCR. 

 

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. 

Nu este cazul 
 

 

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. 

 

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 asupra 
proiectului de act normativ. 
b) Nu este cazul  
c) Este necesar avizul Consiliului Economic şi Social. 
d) Este necesar avizul Consiliului Concurenței. 
e) Nu este cazul 
 
 

 

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 Hotãrârea Guvernului nr. 561/2009. 
Proiectul a fost postat pe site-ul Ministerului Finanțelor. 

Proiectul de ordonanță de urgență a fost inițiat în condițiile art.7 alin 
(13) din Legea nr.52/2003. 
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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 

 
2.Alte informaţii 

 
Nu au fost identificate 

Față de cele prezentate, supunem aprobării proiectul de Ordonanță de urgență pentru aprobarea şi finanţarea 
unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, prezentat alăturat. 
 

MINISTRUL FINANȚELOR  
Adrian CÂCIU 

 
 
 

MINISTRUL ANTREPRENORIATULUI               MINISTRUL AGRICULTURII  ȘI                         
                         ȘI TURISMULUI                                                            DEZVOLTĂRII RURALE 

Constantin – Daniel CADARIU                                             Adrian Ionuț CHESNOIU 
 

 
Avizat: 

VICEPRIM-MINISTRU 
 MINISTRUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII 

Sorin Mihai GRINDEANU 
 

 
MINISTRULDEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR  

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
Attila-Zoltan CSEKE 

 
 

MINISTRULCERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII 
Ioan Marcel BOLOȘ 

 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
Marian Cătălin PREDOIU 

 
 


