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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 
Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020  

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA 

 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 

     
1.Descrierea 
situației 
actuale 

În circumstanțele actuale create de pandemia 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 pandemiei 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,  începând cu data 
de 1 mai 2020 a fost operaționalizat programul IMM Invest ROMÂNIA, Program asupra 
căruia, până în prezent au fost efectuate mai multe intervenții legislative ce au avut ca scop 
fluidizarea implementării acestuia astfel încât să fie încurajați și stimulați beneficiarii prin 
acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici 
și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, cu costuri de finanțare și 
garantare zero. 

Ca urmare a prelungirii valabilității Cadrului temporar până la data de 30 iunie 2022, prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.142/30.12.2021 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie — 
IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea 
activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 
aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea 
art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie — 
IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor 
de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (21) și (22) din Legea nr. 53/2003 — 
Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1249/30.12.2021, au 
fost aduse modificări și completări Programului IMM INVEST ROMÂNIA,  după cum 
urmează: 

1. majorarea plafoanelor reprezentând ajutor de stat la 345.000 euro pentru fiecare 
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întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 
euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei 
primare de produse agricole, 2.300.000 euro pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi 
întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din cadrul Programului IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi IMM-urile ce activează în sectorul alimentar din cadrul 
Subprogramului AGRO IMM INVEST, în conformitate cu prevederile Cadrului 
temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei 
pandemii de Covid-19, 

2. prelungirea valabilității schemei de ajutor de stat până la data de 30 iunie 2022, respectiv 
data până la care se emit contracte de garantare/acorduri de finanțare, perioada până la 
care poate fi efectuată plata grantului fiind până la data de 30 iunie 2023, inclusiv, 

3. aprobarea plafonului de garantare din care pot fi acordate garanții de stat în cadrul 
Programului IMM INVEST ROMÂNIA în anul 2022 în valoare de 10 miliarde lei, din 
care 5 miliarde lei alocat Subprogramului AGRO IMM INVEST, 

4. creșterea bugetului schemei de ajutor de stat la suma de 2.345,64 milioane lei, echivalent 
473,90 milioane euro și actualizarea corespunzătoare a numărului de beneficiari la 
48.726, 

5. includerea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA (F.G.C.R.) alături de 
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii IFN SA 
(F.N.G.C.I.M.M.), între instituțiile care implementează Subprogramul AGRO IMM 
INVEST, fond de garantare creat pentru a facilita accesul la finanțare a producătorilor și 
procesatorilor din domeniul agricol. De la înființare FGCR a garantat un număr de peste 
118.000 credite în valoare de peste 15 miliarde lei. Suplimentar, FGCR a participat la 
elaborarea și implementarea legislației privind accesul la finanțare în sectorul 
agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare derulând inclusiv schemele 
de garantare cuprinse în PNDR 2007-2013. 
În cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, de la debutul Programului și până la 
data de 31.12.2021 s-au emis un număr de 43.492 garanții în valoare de 23,80 mld. lei, 
din care: numărul total al garanțiilor emise aferente Programului IMM INVEST 
ROMÂNIA este de 41.128 în valoare totală de 21,80 mld. lei, iar în cadrul 
Subprogramului AGRO IMM INVEST s-au emis un  număr de 2.364 garantii, în valoare 
de 1,99 mld. lei. Totodată, precizăm că din numărul total de 43.492 garanții emise, până 
la data de 31.12.2021, 47 IMM-uri au intrat în procedură de insolvență, iar Ministerul 
Finanțelor a efectuat plăți în contul valorii de executare a garanției pentru un număr de 
11 IMM-uri în suma totală de 2,46 mil. lei. 
 

2.Schimbări 
preconizate 
 
 

  În contextul modificărilor și completărilor aduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.142/30.12.2021, este necesară corelarea prevederilor din legislația secundară aferentă 
Programului, prin introducerea la nivelul normelor de aplicare a  modificărilor și completărilor 
aduse prin Ordonanță,  precum și reglementarea unor situații apărute în implementarea 
Programului, astfel: 

- includerea în tot cuprinsul actului normativ, în cazul Subprogramului AGRO IMM 
INVEST, pe lângă FNGCIMM și a FGCR ca administrator al schemei de ajutor de 
stat, ce va avea mandat special acordat de statul român prin Ministerul Finanțelor 
pentru acordarea de garanții în numele și în contul statului în cadrul Subprogramului 
AGRO IMM INVEST;  

- transpunerea la nivelul normelor a dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.142/30.12.2021 care au prelungit valabilitatea schemei de ajutor de stat 
în sensul în care perioada până la care se pot selecta beneficiarii și se pot emite 
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contracte de garantare/acorduri de finanțare va fi până la 30 iunie 2022, urmând ca  
plata grantului să se facă până la data de 30 iunie 2023, inclusiv. 

Prin prezentul act normativ se propune reglementarea și a unor aspecte de ordin practic, 
izvorâte din practica acordării de garanții de stat în cadrul Programului/Subprogramului, cum 
ar fi: 
- completarea prevederii referitoare la facilitarea și eficientizarea procesului de emitere a 
actelor adiționale aferente valorii dobânzii subvenționate de către FNGCIMM/FGCR, după 
caz, prin introducerea modalității de transmitere centralizată a noii valori a dobânzii, la 
nivelul fiecărui finanțator, prin rapoarte centralizate, care reduc riscul de omitere a unor 
beneficiari și al căror model se va standardiza la nivelul Convenției de garantare și plată 
încheiată cu finanțatorii; 
- reglementarea posibilității de prelungire, o singură dată, a creditelor/liniilor de credit, în 
vederea eliminării interpretărilor cu privire la numărul maxim de prelungiri care se pot 
acorda în cadrul  unui/unei credit/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, întrucât  
în textul existent acest lucru poate fi interpretabil, fiind menționată doar perioada maximă 
pentru care se poate acorda prelungirea, respectiv 36 luni; 
- menționarea expresă a prevederii referitoare la exceptarea de la îndeplinirea formalităților 
legale de publicitate a garanțiilor colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor 
astfel de formalități, prin adăugarea unor exemplificări, dar fără a se limita la acestea, cum ar 
fi biletul la ordin și fidejusiunea, aspect rezultat din practica executării garanțiilor; 
- completarea prevederii referitoare la situația în care prin Program se finanțează o investiție 
imobiliară, iar asupra  terenului pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în 
cadrul Programului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra acestui 
drept de proprietate/superficie și asupra construcției viitoare, finanțate prin Program, cu 
mențiunea referitoare la existența dreptului de proprietate/superficie a beneficiarului asupra 
terenului. Necesitatea introducerii acestei completări derivă din practică și, astfel se asigură un 
grad de protecție mai mare pentru recuperarea creanței statului. Astfel, ar putea exista cazuri în 
care, asupra terenului să nu se instituie niciun fel de ipotecă întrucât legislația nu impune această 
obligativitate decât în cazul în care terenul este în proprietatea beneficiarului; 
- se propune introducerea unei prevederi referitoare la verificarea  de către  FNGCIMM a 
încadrării în bugetul anual/total al schemei de ajutor de stat, în cazul glisării plafoanelor de 
garantare de la Programul IMM INVEST ROMÂNIA, către Subprogramul AGRO IMM 
INVEST,  din  rațiuni care țin de necesitatea verificării încadrării în prevederile bugetare 
aprobate; 
-  reglementarea posibilității glisării plafonului de garantare și în sensul majorării plafonului 
alocat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, din plafonul alocat în cadrul 
Subprogramului AGRO IMM INVEST, la propunerea FNGCIMM, în vederea satisfacerii, 
funcție de necesități,  a nevoilor de garantare ale beneficiarilor de finanțare, în cadrul ambelor 
componente ale Programului, pe de o parte, iar pe de altă parte, asigurarea unui grad de consum 
maximal al plafoanelor de garantare alocate în cadrul Programului, respectiv Subprogramului; 
- reglementarea alocării în anul 2022 a plafonului aferent Subprogramului AGRO IMM INVEST, 
în mod egal,  FNGCIMM și FGCR;  

-  completarea codurilor CAEN aferente activităților care pot fi admise la finanțare-garantare în 
cadrul Programului, prin includerea codului CAEN 6622 pentru alinierea prevederilor normelor 
la intenția leguitorului de includere a activității agenților și brokerilor de asigurare în cadrul 
activităților eligibile pentru accesarea Programului IMM INVEST ROMÂNIA; 

-  completarea documentației prezentate de instituția de credit la solicitarea garanției cu 
documentația din care să reiasă verificarea de către instituția de credit a încadrării beneficiarului 
în categoria IMM, sau, după caz, în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, 
necesitatea aceastei reglementări derivând din practica acordării garanțiilor de stat în cadrul 
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Programului; 
-  reglementarea cazurilor exceptate de la garantare aferente  creditelor de investiții respectiv 
achiziționarea de software, licențe, spații cu destinație locativă sau situate în clădiri declarate 
monumente istorice la momentul achiziționării, având în vedere faptul că software-urile și 
licențele nu sunt bunuri asigurabile, achiziționarea de spații cu destinație locativă contravine 
scopului Programului, iar spațiile locative din clădirile declarate monumente istorice sunt 
greu valorificabile în situația unei executări silite;  

- modificarea prevederii referitoare la posibilitatea ca FNGCIMM/FGCR, după caz, să poată 
verifica eligibilitatea beneficiarului cu privire la înregistrarea acestuia în Centrala Incidentelor 
de Plăți în baza datelor furnizate de un furnizor de servicii financiare integrate cu care acestea 
au sau pot încheia un contract de furnizare a datelor; 
-    mandatarea FNGCIMM/FGCR pentru emiterea acordului cu privire la vânzarea bunurilor 
imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai cu 
îndeplinirea cumulativă a condiției în care beneficiarul va utiliza integral sumele obținute prin 
vânzare pentru rambursarea creditului garantat  în cadrul Programului/Subprogramului, după caz, 
și a păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% în cazul 
creditelor de investiții; în situația în care sumele obținute din vânzare exced soldul creditului 
nerambursat, diferența se restituie beneficiarului finanțării; 
-  modificarea în sensul eliminării prevederii referitoare la obligativitatea verificării de către 
FNGCIMM/FGCR, după caz, la momentul analizării cererii de plată depusă de către instituția de 
credit, a îndeplinirii de către beneficiarul Programului a criteriului de eligibilitate referitor la 
prezentarea de garanții colaterale la momentul solicitării plății garanției de stat, întrucât acest 
criteriu se verifică la momentul acordării garanției de stat; 
-  completarea declarației instituției de credit, necesară la momentul depunerii cererii de plată 
la FNGCIMM/FGCR, referitoare la respectarea de către beneficiar a utilizării creditelor în 
condițiile Programului/Subprogramului, cu o detaliere a operațiunilor verificate de instituția 
de credit în vederea respectării destinației creditului de către beneficiar;  
- modificarea și completarea prevederilor referitoare la ipotecile legale și celelalte garanții 
colaterale, în cazul contestării sau nu de către instituția de credit  a respingerii cererii de plată 
a garanției de către FNGCIMM/FGCR, după caz, în sensul că ipotecile legale și celelalte 
garanții colaterale se consolidează în favoarea instituțiilor de credit de la data soluționării 
definitive a cauzei de către instanța de judecată sau la solicitarea instituției de credit din care să 
reiasă expres faptul ca aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a 
garanției comunicată de FNGCIMM/FGCR, după caz, această reglementare derivând din 
posibilitatea apariției unor litigii inițiate de instituția de credit după respingerea cererii de 
plată de către FNGCIMM/FGCR, după caz; 
- introducerea unei prevederi referitoare la posibilitatea ca instituțiile de credit să aprobe 
restructurări ale creditului garantat pentru beneficiarii Programului care întâmpină dificultăți 
financiare, cu condiția încadrării în termenele maximale aprobate inițial. 

3.Alte 
informaţii 

 

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

 

1. Impactul 
macroeconomic 

Implementarea Programului a avut ca obiectiv diminuarea, în cazul pandemiei actuale 
de COVID-19, a riscului unei recesiuni care să afecteze întreaga economie a țării cu 
consecințe asupra întreprinderilor, locurilor de muncă și gospodăriilor. 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 pandemiei și după încheierea pandemiei de COVID-19, este 
necesar ca acest Program să asigure resursele financiare necesare pentru traversarea 
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perioadei pandemiei. 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 pandemiei de 
COVID-19. 

Totodată, acest Program va contribui la menținerea locurilor de muncă existente la 
nivelul întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață 
medie 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                                   

Programul propus se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de stat. 
Schema de ajutor de stat a fost notificată la C.E. în temeiul art. 107 alin. 3 lit. b) din 
Tratatul de funcționare a Uniunii și aprobată în data de 10.04.2020 și are ca obiectiv 
remedierea unei perturbări grave a economiei, în cazul de față susținerea financiară a 
IMM-urilor în actualul context de criză generat de pandemia de coronavirus. 

1. 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 și a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piață medie, 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. 

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 

Nu este cazul  

2.Modificări ale cheltuielilor 
bugetare din care: 

Nu este cazul 
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a)bugetul de stat, din acesta: 
-cheltuieli de personal 
b)bugete locale: 
-cheltuieli de personal 

 
 

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

Nu este cazul 

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 Aplicarea prezentului proiect de act normativ nu determină impact 
financiar asupra bugetului general consolidat având în vedere că prin 
acesta se reglementează normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2021. 

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. 

Se modifică Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1886/2020 
privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor 
aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind 
implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenţiei de 
garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al 
înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de 
risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020. 

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. 
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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 

 Proiectul a fost elaborat în colaborare cu mandatarii 
desemnati ai statului român, respectiv FNGCIMM și 
FGCR. Au fost consultate organizațiile și asociațiile 
reprezentative pentru mediul bancar. 

 

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. 

 

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 Hotărârea 
Guvernului nr. 561/2009. Proiectul a fost postat pe site-ul Ministerului 
Finanțelor. Proiectul de Hotărâre 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 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, prezentat alăturat. 

 
 

MINISTRUL FINANȚELOR  
Adrian CÂCIU 

 
 
 

Avizăm: 
 
 

MINISTRUL ANTREPRENORIATULUI               MINISTRUL AGRICULTURII  ȘI                         
                         ȘI TURISMULUI                                                            DEZVOLTĂRII RURALE 
 
          Constantin – Daniel CADARIU                                             Adrian-Ionuț CHESNOIU 

 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 
Sorin Mihai GRINDEANU 

 
 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
 

Marian Cătălin PREDOIU 


