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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 
 

 
Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 
Hotărâre pentru modificarea 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 

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 
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 
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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.  
Prin Hotărârea Guvernului nr.206/14.02.2022 privind modificarea şi 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, s-a efectuat corelarea prevederilor din legislația secundară 
aferentă Programului, prin introducerea la nivelul normelor de aplicare a modificărilor și 
completărilor aduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.142/30.12.2021, precum și 
reglementarea unor situații apărute în implementarea Programului. 
Pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor 
acordate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Suprogramului AGRO IMM 
INVEST de către FNGCIMM/FGCR în numele și contul statului, în baza mandatului acordat 
de Ministerul Finanțelor, celor două Fonduri de garantare li se cuvine un comision de 
administrare, care se calculează în baza unei formule de calcul reglementată la articolul 1, 
alineatul (7), litera c) din Normele  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, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.282/20200, cu modificările și completările ulterioare, și al cărui 
nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor. 

2.Schimbări 
preconizate 
 
 

  După aprobarea Hotărârii Guvernului nr.206/14.02.2022 privind modificarea şi 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, s-a constatat faptul că la explicațiile termenilor folosiți în 
formula de calcul a comisionului de administrare s-au omis unele precizări cu privire la 
valoarea maximă a garanției care se utilizează în anul acordării garanției, pentru liniile de 
credit fără grafic de rambursare și a soldului estimativ al garanției pentru anul anterior, la 
care se calculează comisionul de administrare pentru anii următori de acordare a garanției. 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea explicațiilor termenilor 
folosiți în formula de calcul a comisionului de administrare, în sensul că la articolul 1, 
alineatul (7), litera c) din  Normele 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, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, la nota de 
subsol privind explicațiile termenilor aferenți formulei de calcul a comisionului de 
administrare în loc de: ” 1)În anul acordării garanției, comisionul de administrare se 
calculează la valoarea maximă a garanției; 2)Pentru anii următori de acordare a garanției, 
comisionul de administrare se calculează la soldul garanției la data de 31 decembrie a anului 
anterior” se va modifica astfel: ” 1)În anul acordării garanției, comisionul de administrare se 
calculează la valoarea maximă a garanției; Pentru liniile de credit fără grafic de 
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rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea 
maximă a garanției;  2)Pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de 
administrare se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.” 

Având în vedere faptul că prin prezentul proiect de act normativ se propune doar 
modificarea explicațiilor termenilor folosiți în formula de calcul a comisionului de 
administrare, comision care este cuvenit Fondurilor de garantare mandatate, menționăm că 
prezentul proiect nu implică avizarea de către ministerele de resort, respectiv Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. 

3.Alte 
informaţii 

 
Nu au fost identificate 
 

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

 

1. Impactul 
macroeconomic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

 

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

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

1. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

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 nu se referă la acest subiect 
 

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 

Nu este cazul  
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c)bugetul asigurărilor sociale 
-contribuţii de asigurări 
2.Modificări ale cheltuielilor 
bugetare din care: 
a)bugetul de stat, din acesta: 
-cheltuieli de personal 
b)bugete locale: 
-cheltuieli de personal 

Nu este cazul 
 
 
 

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 Nu este cazul 

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. 

Nu este cazul 
 
 
 
 
 
Nu este cazul 

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 

 Nu este cazul  

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. 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

 

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) Nu este cazul 
d) Nu este cazul 
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 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: 
 

 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 
Sorin Mihai GRINDEANU 

 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
 

Marian Cătălin PREDOIU 
 


