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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

Secțiunea 1 

Titlul actului normativ 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, și  componentele 
acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT 
CONSTRUCT,  INNOVATION și RURAL INVEST- elaborată în baza Cadrului 

temporar de criză pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei 
ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului de act normativ 

Măsurile, prevăzute în proiectul de act normativ, au în vedere sprijinirea sectorului 
IMM, sector care reprezintă o prioritate a programului economic - parte 
componentă semnificativă a Programului de guvernare 2021 - 2024  și sunt inițiate 
de Ministerul Finanțelor. 

2.2. Descrierea situației actuale 

Luând în considerare că, 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, 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, 
Având în vedere faptul că agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei, sancțiunile 
impuse și contramăsurile luate, au și vor avea repercusiuni directe și indirecte 
asupra performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare și 
asupra economiei românești în general (mai ales prin impactul asupra dinamicii 
prețurilor1, datoriei publice, deficitului extern2) care trebuie susţinute prin măsuri 
adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare, 

                                                
1 Potrivit analizelor BNR (https://www.bnr.ro/Proiectii-BNR-22694-mobile.aspx), este estimată o rata a inflației de 

14,2% în trimestrul II al anului 2022, comparativ cu 6,3% în trimestrul III, respectiv 8,2% în trimestrul IV al anului 

2021. 
2 Deficitul extern a crescut cu circa 56% în primele două luni ale anului, în comparație cu aceeași perioada a anului 

precedent 

3 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc05r22.pdf (cominicat INSSE) 
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Pentru combaterea efectelor negative care influenţează situaţia economică și 
întrucât piața energiei a fost afectată în mod semnificativ, înregistrându-se creșteri 
ale prețurilor la energie electrică cu 21,87% în mai 2022 față de decembrie 2021, si 
la gaze cu 23,2% raportat la aceeasi perioada3, elementele mai sus prezentate 
vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a 
căror reglementare nu poate fi amânată, 
În contextul în care operatorii economici care activează în mai multe sectoare 
economice au fost afectați în mod deosebit de pandemia de Covid-19, activitatea 
acestora a fost perturbată grav și de creșterea prețurilor la energie electrică și 
gaze, 
Întrucât impactul creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale s-a 
resimțit dar mai ales în privința lichidității și volatilității piețelor, 
Deoarece susținerea creditării către sectorul IMM, a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie, caracterizat prin dinamism şi diversitate, necesită 
luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să răspundă nevoilor de finanţare şi 
garantare specifice acestui sector, într-o situație de criză, 
În contextul în care, în lipsa adoptării unor măsuri urgente, s-ar putea înregistra o 
scădere a cererii pe toate piețele importante, întreruperea contractelor și a 
proiectelor existente, având drept rezultat negativ scăderi ale cifrei de afaceri a 
companiilor românești, perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, în special în ceea 
ce privește materiile prime și produsele, 
Ținând cont că lipsa reglementării unitare, fără afectarea condițiilor de concurență 
a cadrului general aplicabil ajutoarelor de stat care se pot acorda tuturor 
categoriilor de operatori economici care își desfășoară activitatea în sectoarele 
economiei afectate de creșterea bruscă a costurilor de producție, în special a celor 
cu energia și gazele naturale, ar putea afecta grav lichiditatea și accesul la 
finanțare pentru întreprinderi, în special pentru IMM-urile care se confruntă cu 
provocări economice în contextul crizei, 
În scopul evitării blocajelor și întrucât eventuala retragere a măsurilor de sprijin al 
accesului de finanțare pentru companiile nefinanciare în perioada următoare 
trebuie realizată de o manieră graduală și atent direcționată, astfel încât 
companiile viabile să rămână la niveluri adecvate ale lichidității și îndatorării, în 
condițiile exercitării unei presiuni cât mai reduse asupra bugetului de stat, 
Considerând că elementele situației de criză actuale conturează o situaţie 
excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul la 
garantare şi creditare a întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piată medie și întreprinderilor mari, precum si UAT-urilor care 
realizează  proiecte de investitii in sectorul constructiilor, în cadrul scheme de 
ajutor de stat de sprijinire a acestora prin acordarea de garanţii de stat pentru 
creditele destinate realizării investiţiilor şi/sau pentru creditele/liniile de credit 
necesare pentru finanţarea capitalului de lucru, 
În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul întreprinderilor 
mici şi mijlocii, care reprezintă o prioritate a programului economic - parte 
componentă semnificativă a Programului de guvernare 2021 - 2024, aprobat prin 
Hotărârea Parlamentului României nr. 42/25 noiembrie 2021 pentru acordarea 
încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1122 
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din 25 noiembrie 2021, ar beneficia de condiţii de finanţare suboptime sau nu ar 
putea beneficia de o finanţare adecvată pentru proiectele de investiţii sau pentru 
capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente, 

Este necesar ca statul să ia urgent măsuri de natura ajutorului de stat pentru a 
atenua repercusiunile negative imediate, pentru a atenua dezechilibrele economie 
create și pentru a asigura menținerea activităților economice și a locurilor de 
muncă, 

Statul se asigură ca schemele de ajutor de stat sunt acordate acelor afaceri, 
gestionate de administratori care nu au intrat sub incidența codului penal privind 
operațiunile fiscale și economico financiare. 
 
 

2.3. Schimbări preconizate 

Prezentul  act normativ are în vedere instituirea unei scheme de ajutor de stat 
transparentă şi nediscriminatorie, care are drept scop sprijinirea entităților 
economice afectate de criza Ucraina și a fost elaborată în baza Cadrului temporar 
de criză pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a 
agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Componentele Schemei de ajutor de stat sunt 
IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT,  INNOVATION și 
RURAL INVEST. Astfel, se are în vedere sprijinirea accesului la lichidități a 
întreprinderilor mici și mijlocii,  a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata 
medie și a întreprinderilor mari a caror activitate economica a fost afectata de 
conflictul armat din Ucraina, precum si încurajarea şi stimularea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie si UAT-urilor care realizează proiecte de investitii in sectorul constructiilor. 
În acest context, având în vedere gradul ridicat de incertitudine economică cauzat 
de situația geopolitică actuală, schema urmărește să se asigure că exista suficientă 
lichiditate disponibilă pentru companiile care au nevoie. 
Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa 
comună în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar de criză pentru 
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei 
împotriva Ucrainei (2022/C131/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 
24.03.2022 (Cadrul Temporar Ucraina), şi se vor acorda după obţinerea deciziei de 
autorizare a Comisiei Europene. 
 
3) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanţelor, iar atribuțiile de 
administrare sunt delegate, prin efectul legii, astfel: 
(3.1) 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. 
(3.2) 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. 
(3.3) F.N.G.C.I.M.M., pentru componenta IMM PROD. 
(3.4) F.N.G.C.I.M.M. și Fondului Român de Contragarantare - S.A., denumit în 
continuare F.R.C., pentru componenta GARANT CONSTRUCT. 
(3.5) F.R.C pentru componenta INNOVATION. 
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(3.6) F.G.C.R. pentru componenta RURAL INVEST. 
 
În cadrul schemei se acordă următoarele categorii de ajutoare de stat: 
a) Ajutor de stat sub forma de garanţii pentru împrumuturi 

b) Ajutor de stat sub forma de grant 

Ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi 
În baza  schemei de ajutor de stat propuse prin proiectul de act normativ se acordă 
garanţii de stat, în procent de 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, 
comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu 
prevederile punctului 2.2. din Cadrul Temporar Ucraina, 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 prevăzute, 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. 
În oricare din situații, cuantumul maxim cumulat al finanţărilor garantate de stat 
care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi nu va depăși cea mai 
mare valoare dintre: 
i)   15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimile trei 
perioade contabile închise, respectiv media anuala din ultimele trei perioade 
contabile închise a venitului brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor 
fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei 
unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice 
depuse la organele fiscale competente; 

Sau 
ii) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se 
depune cererea de ajutor; 
iii) În cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la subpct. i) sau  ii) nu 
acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potențialul 
beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile 
de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul 
IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie si a UAT-urilor care realizează 
proiecte de investitii în sectorul construcțiilor. Justificarea consta in faptul ca, 
beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele 
directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de UE și de 
partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele 
respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în 
plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în 
creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime 
afectate de criza actuală. 
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Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi 
costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către 
beneficiar. Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele 
acordate în cadrul Programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul 
Suprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL 
INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme elaborate în baza 
Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în 
contextul pandemiei COVID-19, nu pot beneficia de de sprijin în baza prezentei 
Schemei de ajutor de stat, cu exceptia situației in care o fracție din aceste nevoi a 
ramas neacoperită cu finanțare.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, urmând ca în ultimele 12 luni de 
valabilitate a garantiei, rambursarea creditului trebuie să se facă în rate lunare sau 
trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.. 
Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru beneficiarii din cadrul 
Schemei. 
În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit 
pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o 
perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului. 
În completarea garanţiilor de stat, pot fi acordate garanţii financiare proprii de 
către alte instituţii financiare bancare şi nebancare, conform normelor şi 
procedurilor proprii ale acestora. 
Pentru garanţiile acordate beneficiarilor schemei, se percep comisioane de risc, cu 
respectarea paragrafului 47 lit. b) din Cadrul Temporar Ucraina, astfel: 

a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderile mici şi 
mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 
3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la 
valoarea/soldul garanției de stat; 

b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie și UAT-uri, se percep 
comisioane de risc, la nivelul celor aferente întreprinderilor mari, respectiv: la 
nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de 
garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul 
garanției de stat. 

Beneficiarii Schemei, care au contractat credite de investiții si/sau credite/linii 
de credit garantate in cadrul schemei, 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 400.000 euro per 
întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 35.000 euro/întreprindere în cazul 
beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii. 
Beneficiarii Componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, 
pescuitului şi acvaculturii 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, dar nu mai mult de 
echivalentul în lei a 35.000 euro/întreprindere, și nu beneficiază de dobândă 
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finanțată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme. 
In cazul in care finantarea este folosita pentru refinantarea creditelor de 

investitii, ajutorul de stat sub forma de garantie se asimileaza unui grant și se 
cumuleaza cu grantul constituit din comisioane si dobanda, dar nu mai mult de 
echivalentul în lei a 400.000 euro per întreprindere, respectiv 35.000 euro per 
întreprindere pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele 
producției agricole primare, pescuitului și acvaculturii. 

Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii 
Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare. 
Granturile vor fi acordate cu respectarea prevederilor punctului 2.1 din Cadrul 
Temporar Ucraina, respectiv: 
(i) ajutorul total nu depășește 400 000EUR pe întreprindere în orice moment; toate 
cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau 
a altor taxe; 
(ii) ajutorul se acordă cel târziu la 31 decembrie 2022; 
(iii) ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză; 
(iv) se poate acorda ajutor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în 
domeniul prelucrării și comercializării de produse agricolecu condiția ca acest 
ajutor să nu fie transferat parțial sau total către producători primari; cuantumul 
ajutorului nu se stabilește pe baza prețului sau a cantității de produse introduse pe 
piață de întreprinderile în cauză sau achiziționate de la producători primari, cu 
excepția cazului în care, în acest din urmă caz, produsele fie nu au fost introduse 
pe piață, fie au fost utilizate în scopuri nealimentare, cum ar fi distilarea, 
metanizarea sau compostarea de către întreprinderile în cauză. 
(v) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică următoarele 
condiţii: 

a) ajutorul nu depăşeşte 35.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii; 
toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea 
impozitelor sau a altor taxe; 

b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea 
în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza 
preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă; 

c) ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare 
menţionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 
717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul 
pescuitului şi acvaculturii; 
(vi) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare 
cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin 
mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre 
aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte 
cuantumul maxim total de 400 000 EUR pe întreprindere, cu excepția 
întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii primare, 
pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăși cuantumul maxim total de 35 
000 EUR pe întreprindere. 
Pentru creditele acordate in cadrul schemei de ajutor de stat, cu excepția 
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creditelor acordate beneficiarilor în cadrul componentei AGRO IMM INVEST din 
domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, Ministerul Finanţelor 
finanțează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea 
capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100% pe o perioadă 
de 12 luni de la data acordării creditului, din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni 
Generale, de la titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.46 "Transferuri către 
întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", în cadrul prezentei scheme. 
Plata dobânzilor se realizează în termen de maximum 13 luni de la data acordării 
creditului. 
 
2.4 Alte informaţii 
Programul prevăzut este un program de sprijinire a IMM-urilor afectate de criza 
Ucraina. 
Programul constă în acordarea fiecărui beneficiar participant în program a unuia sau 
mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau a unuia sau mai multor 
credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin 
Ministerul Finanțelor. 
Prin schema de ajutor de stat fiecare beneficiar va primi un ajutor sub forma de 
grant maxim total de 400 000 EUR pe întreprindere, care acoperă plata dobânzilor 
la creditul contractat, comisionul de administrare datorat FNGCIMM, FRC si FGCR și 
comisionul de risc datorat MF cu excepția întreprinderilor care își desfășoară 
activitatea în sectorul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu 
se va depăși cuantumul maxim total de 35 000 EUR pe întreprindere. 
Perioada pentru care se acorda grantul este până la 31.12.2022, urmând ca în 
funcție de evoluția situației economice să poată fi prelungită. 
Plafonul anual se va încadra în țintele stabilite prin Legea pentru aprobarea 
plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar. 
Pentru toate tipurile de credite, cu excepția creditelor acordate beneficiarilor 
componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și 
pisciculturii, Ministerul Finanţelor finanțează dobânzile aferente creditelor/liniilor 
de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în 
procent de 100% pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, 
din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni Generale, de la titlul 55 "Alte transferuri" 
alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de 
stat", în cadrul prezentei scheme. Plata dobânzilor se realizează în termen de 
maximum 13 luni de la data acordării creditului. 
Pentru toti beneficiarii eligibili în cadrul Schemei de ajutor de stat – IMM INVEST 
PLUS, Ministerul Finanţelor finanțează valoarea comisionului de risc și a 
comisionului de administrare, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Finanţelor - Acţiuni Generale, de la titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.46 
"Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", în cadrul 
prezentei scheme. 
 
Principalele avantaje ale schemei de ajutor de stat: 
- Furnizarea lichidității necesare desfășurării activității economice pe perioada 
de criza Ucraina, 
- Acces rapid la Program prin colaborarea cu instituțiile de credit ce finanțează 
în acest moment IMM-urile și derularea prin FNGCIMM, FRC si FGCR.Menținerea 
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locurilor de muncă și evitarea distrugerii capitalului întreprinderilor, parte 
fundamentală a economiei românești. 
 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1. Impact macroeconomic 

Rezultatele acestui program vor avea ca efect menținerea în activitate a 
întreprinderilor, implicit a locurilor de muncă furnizate de acestea pe perioada în 
care se manifestă efectele crizei 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 
Ucraina, precum și revenirea economică rapidă. 

 

3.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Prin corelarea măsurilor adoptate cu cele prevăzute în Comunicarea Comisiei 
privind Cadrului temporar de criză pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, se asigură 
compatibilitatea măsurilor de ajutor de stat avute în vedere cu legislația europeană 
în domeniu. Totodată, aceste masuri se vor acorda după obținerea deciziei de 
aprobare din partea C.E. De asemenea larga aplicabilitate a programului oferă 
posibilitatea oricărei întreprinderi mici și mijlocii să beneficieze de facilitățile 
oferite în cadrul schemei de ajutor de stat. 

3.3. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ va avea impact favorabil asupra mediului de afaceri prin 
facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor în scopul susținerii activității 
curente dar și a proiectelor de investiții pe perioada de criza Ucraina. 

3.4. Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.5 Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii 

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

 

3.6. Impactul social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.7. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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3.8. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.    

                                                         

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) , 

inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 
- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media 
pe 
patru 
ani  

1 2 

2022 

3 

2023 

4 

2024 

5 

2025 

6 

20
26 

7 

4.1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, în plus/minus, din 
care: 

 

 1. buget de stat, din acesta: 

1. impozit pe profit 

2. impozit pe venit 

1. bugete locale 

1.  impozit pe profit 

1. bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

1. contribuţii de asigurări 

d) alte tipuri de venituri 

(Se va menţiona natura 
acestora.) 

4.2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, în plus, 
din care: 

 

1. buget de stat, din acesta: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri şi servicii 

1. bugete locale: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri şi servicii 
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1. bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri şi servicii 

d) alte tipuri de cheltuieli 

(Se va menţiona natura 
acestora.) 

4.3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

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. Impactul financiar va fi pozitiv prin menținerea în funcțiune a IMM-urilor 
existente implicit a numărului de angajați, situația actuală ducând spre o închidere 
masivă a IMM-urilor fără intervenția statului printr-un ajutor consistent . 

La momentul acordării, garanțiile care vor fi emise în cadrul Programului nu 
reprezintă plăți din bugetul de stat. 

Proiectul de act normativ nu va determina impact asupra nivelului datoriei publice 
pe anul 2022 întrucât plafonul de garantare în suma de 7,5 miliarde lei se constituie 
din  diferența rămasă neutilizată din plafonul aferent programului IMM INVEST 
ROMÂNIA si Subprogramului AGRO IMM INVEST, respectiv din diferența rămasă 
neutilizata a plafoanelor de garantare alocate pentru anul 2022 programelor 
aprobate prin OUG nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de 
garantare în domenii prioritare pentru economia românească. Bugetul schemei de 
ajutor de stat pentru ajutorul de stat sub formă de grant este de maximum 900,68 
milioane lei. Suma se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Finanţelor - Acţiuni generale de la titlul 55 "Alte transferuri”, cu încadrare în 
prevedrile bugetare anuale aprobate în condițiile legii. Plafonul de garantare 
aprobat se încadrează în prevederile Legii nr. 312/2021 pentru aprobarea 
plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 
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5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:  

a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ: 

Nu este cazul 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziţii: 

Se va promova un ordin de ministru, care să aprobe procedura de acordare a 
garanțiilor de stat, a ajutorului de stat sub formă de grant si de plata ajutoarelor de 
stat, conventia de garantare si plata a grantului precum si conventia de 
implementare care se incheie intre administratorii schemei si Ministerul Finantelor 
in calitate de furnizor. 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 

a) descrierea impactului legislativ - prevederi de modificare şi completare a 
cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

b) prezentarea normelor cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice 
utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de 
achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante. 

Proiectul de 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.     

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

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.     

5.6. Alte informaţii- Nu e cazul   

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 e cazul   

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. 

Nu este cazul 
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6.3. Informații despre 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 – Este necesar avizul Consiliului legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - Nu este cazul 

c) Consiliul Economic şi Social - Este necesar avizul Consiliului Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei - Este necesar avizul Consiliului Concurenței. 

e) Curtea de Conturi - Nu este cazul 

f) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul - Este necesar avizul 
Departamentului pentru Relația cu Parlamentul. 

g) Comisia de Dialog Social - Este necesar avizul Comisiei de Dialog Social 

6.6. Alte informaţii 

Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act 
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 
 

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 cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de 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  

Nu este cazul 

8.2. Alte informaţii 
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Nu este cazul 

 

 
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind Schema de ajutor de stat  IMM INVEST PLUS, și  componentele acesteia - IMM 
INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și 
RURAL INVEST- elaborată în baza Cadrului temporar de criză pentru masuri de ajutor 
de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 
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