
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul actului normativ

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului privind aprobarea 
Programului de sustinere a intreprinderilor mici mijlocii - „IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE $I UTILAJE” 

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Leasingul reprezinta un instrument fmanciar pe termen mediu sau 

lung utilizat pentru inchirierea sau achizitionarea de active noi sau 

second-hand, care este in general recomandat companiilor nou 

lansate (start-ups), IMM-urilor care nu au garan^ii reale (active fixe) 

consistente sau care au un grad de indatorare ridicat,
Caracteristica flindamentala a acestei operatiuni este aceea ca 

transferul de tehnologie (inclusiv din import) va fi realizat efectiv de 

compania de leasing, care poate inchiria apoi echipamentul catre 

beneficiarul real - IMM.

l.Descrierea 
situa^iei actuale

Operajiunea este ini^iata de un beneficiar IMM interesat sa 

introduca un echipament in procesul sau de productie care 

contacteaza o companie de leasing si care, la randul sau, va 

achizitiona in numele §i pe contul sau bunul de la fumizorul de 

echipament, conform solicitarii primite din partea beneficiarului. 
Compania de leasing contracteaza finan{area necesara in numele 

pe contul sau de pe pietele locale §i/sau intemationale (credite, 
listare de actiuni/obligatiuni) iar beneficiarul IMM plate^te periodic 

companiei de leasing o chirie (rate de leasing) pentru bunul 
contractat. La sfar§itul perioadei de leasing compania de leasing se 

obliga sa respecte dreptul de op{iune al utilizatorului de a cumpto 

bunul, de a prelungi contractul de leasing fea a schimba natura 

leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate 

opta pentru cumpararea bunului inainte de sfar^itul perioadei de 

leasing, dar nu mai devreme de 12 luni §i daca achita toate 

obligaliile asumate prin contract.
Finantarile de tip leasing pot fi:
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i) Leasing Financiar
ii) Leasing Operational.
Operatiunea de leasing financiar care face obieetul prezentei 

ordonanfe de urgenta, consta in aceea ca IMM-urile care nu sunt 
eligibile pentru contractarea unui credit bancar pot apela la un 

capital important care sa le dea posibilitatea dezyoltmi inca din 

stadiul incipient al afacerii astfel incat sa se poata dezvolta mai rapid 

§i cu costuri mai reduse. Prezenta garantiei FNGCIMM, in numele §i 
contul statului, este menita sa faciliteze accesul la acest tip de 

finan|are din partea IMM-urilor si sa determine companiile de 

leasing sa acorde atenfie unui sector cu reale dificultati in acest sens, 
considerat neatractiv pana in prezent din perspectiva analizei de rise.

Opera|iunile de leasing se diferentiaza de creditarea bancara in 

principal datorita separ^ii dreptului legal de proprietate asupra unui 
activ de utilizarea lui economica. Valoarea adaugata este creata insa 

de utilizarea acelui activ, si nu este o rezultanta a dreptului de 

proprietate asupra activului, Finan^atorul are dreptul de proprietate 

asupra activului, astfel bunurile achizi^ionate pot fi reposedate 

relativ u§or, cand un client intra in incapacitate de plata sau nu isi 
indepline§te obligatiile de plata.

in conformitate cu prevederile Codului Fiscal leasingul financiar 

este acea opera^iune „care indepline§te cel pu^in una dintre 

urmatoarele condi^ii:
• riscurile §i beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului 

care face obieetul leasingului sunt transferate utilizatorului la 

momentul la care contractul de leasing produce efecte;
• contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de 

proprietate asupra bunului ce face obieetul leasingului catre 

utilizator la momentul expirarii contractului;
• utilizatorul are op^iunea de a cump^a bunul la momentul 

expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente 

este mai mica sau egala cu diferen^a dintre durata normala de 

funefionare maxima ^i durata contractului de leasing, raportata la 

durata normala de func^ionare maxima, exprimata in procente;
• perioada de leasing depa§e§te 80% din durata normala de 

flinc^ionare maxima a bunului cafe face obieetul leasingului; in 

intelesul acestei definitii, perioada de leasing include^orice perioada 
pentru care contractul de leasing poate fi prelungi^^^^|^^^^
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• valoarea totala a ratelor de leasing, mai pu^in cheltuielile 

accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului.”
Leasingul operational este acea operafiune care nu indepline^te 

criteriile legale pentru a fi calificata ca leasing fmanciar.
Conform Raportului asupra stabilita|ii financiare - iunie, 2020 

publicat de Banca Nationals a Romaniei, principala provocare cu 
care se vor confrunta companiile-nefinanciarenn perioada urmatoare” 
este reprezentata de gestionarea efectelor produse de pandemia 
COVID-19, in contextul vulnerabilitatilor deja existente la nivelul 
sectorului companiilor nefinanciare. Una dintre consecin^ele 
contextului actual este reprezentata de distorsiunile din mecanismele 
comerciale, care pot conduce la incasarea cu dificultate a crean|elor. 
Avand in vedere nivelul ridicat al creditelor comerciale din 
bilanturile firmelor (18,4 la suta din pasiv, in timp ce ponderea 
imprumuturilor de bancile §i IFN autohtone era de 8,4 la suta), riscul 
ca societatile care intampina probleme financiare sa propage aceste 
dificultafi de-a lungul lanfurilor de afaceri se majoreaza.

Cheltuielile de exploatare ale companiilor au continual sa se 
majoreze intr-un ritm sustinut in prima jumtote a anului 2019 
(+10,8 la suta), in special la nivelul costurilor cu personalul (+14,7 
la suta) §i al celor cu marfurile (+10,3 la suta). Avand in vedere 
contractia ceferii, cu impact asupra veniturilor firmelor, dar si 
inelasticitatea mai ridicata a cheltuielilor, sectorul companiilor 
nefinanciare, cel mai probabil, nu va mai putea consemna evolufiile 
favorabile ale profitabilitatii in anul 2020.

Existenta unor vulnerabilitafi structurale, precum numarul 
important de firme cu un nivel al capitalurilor proprii sub limita 
reglementata, gradul ridicat de indatorare pentru anumite segmente 
§i eterogenitatea rezultatelor inregistrate de companii, coroborata cu 
evolutiile prognozate ale cadrului macroeconomic si ale conditiilor 
financiare in contextul pandemiei COVID-19, pot determina o 
deteriorare importanta a ratei de neperformanfa in perioada 
urmatoare.

Aproximativ 25% din firme au menfionat disciplina la plata ca 
fiind o problema presanta pentru activitatea pe care o desfasoara. 
Acest aspect este cu atat mai relevant in contextul efectelor generate 
de pandemia COVID-19, avand in vedere nivelul ridicat al creditelor 
comerciale din bilanturile firmelor, majorand riscul ca firmele care 
intampina probleme financiare sa propage aceste dificultati de-a 
lungul lanfurilor de afaceri. La fmalul primului semestru al anului 
2019, valoarea datoriilor comerciale era de 279,6 miliarde lei, in 
crestere cu 7,5 la suta fata de perioada similara din^nnuLanfeior.
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In Romania, intermedierea fmanciara realizata de sectorul 
fmanciar nebancar se situeaza la un nivel redus, respectiv 17,6 la 
suta din PIB la decembrie 2019, iar interconexiunile intre 
componentele sistemului fmanciar nu semnaleaza un rise de 
contagiune crescut.

In termeni relativi, creditarea companiilor §i popula^iei de catre 
IFN a inregistrat un avans mai pronun^at decat cel consemnat la 
nivelul institu|iilor de credit, in contextul in care IFN practica rate de 
dobanda mai ridicate §i pe fondul inaspririi din ultimii ani al cadrului 
de reglementare si supraveghere al IFN.

Structura stocului total de imprumuturi acordate gospod^iilor 
populatiei si firmelor s-a modificat u^or la fmele lunii martie 2020, 
comparativ cu aceea^i perioada a anului anterior (la sfar^itul lunii 
martie 2020, 11,7 la suta din stocul total de credite era definut de 
IFN, fata de 11,4 la suta la fmele lunii martie 2019). Defalcat pe 
tipuri de debitor!, IFN de|in 5,4 la suta din stocul de credite aferent 
populatiei, in timp ce ponderea creditarii de la IFN in cazul 
companiilor este semnificativ mai mare, de 18,3 la suta.

Rata creditelor cu intarziere de peste 90 de zile aferent^ 
companiilor era la martie 2020 de 2,69 la suta.

In perioada urmatoare, din cauza impactului pandemiei COVID- 
19, situajia fmanciar^ a IFN ar putea fi afectata. Un prim factor este 
reprezentat de impactul rezultat din suspendarea platii ratelor la 
credite. IFN ar putea gestiona mai greu decat b^cile aceast^ 
amanare a intrarilor de lichiditate a^teptate, in special cele care nu au 
o companie-mama de tip banca, acestea neputand apela nici la 
lichiditati de la banca centrala. Un alt element de influenta consta in 
potenfiala deteriorare a calitatii portofoliului de imprumuturi, cu 
efecte asupra pozitiei de capital. Banca Nationala a Romaniei 
considera esentiala continuarea indeplinirii rolului institutiilor de 
credit §i institutiilor fmanciare nebancare (IFN) in fmantarea 
populatiei, intreprinderilor mici si mijlocii si corporadilor in 
contextul ^ocului economic provocat de pandemia COVID-19.

Necesitatea elabor^ii ^i implementmi prezentului program prin 
care sa se faciliteze accesul IMM-urilor precum intreprinderilor 
afiliate care au un num^ egal sau mai mare de 250 de angajati, la 
finantarile de tip leasing fmanciar, deriva §i din avantajele conferite 
de acest tip de facilitate §i anume:

Tratament fiscal avantajos reprezentat de 
deductibilitatea platilor de leasing (amortizaiLes-.,^i^banda, 
asigurare, diferente de curs valutar si XyAJ.^m^b^ditiile

1.
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prevazute de lege;
Management eficient al resurselor financiare:2.

- eliberarea/utilizarea resurselor financiare proprii pentru 
dezvoltarea alter investitii sau proiecte cu randament superior;

- bunurile achizitionate in sistem leasing participa direct imediat 
la crearea sursei de venit care contribuie la plata ratelor de leasing, 
iar ip cazul unei bune planific&*i §i corelari a programului de 
investitie cu schema de fmantare in leasing, ratele lunare de leasing 
pot fi acoperite intregral din cash-flow-ul generat de investifie, fara 
niciun efort suplimentar din partea utilizatorului - in afara avansului 
platit la incheierea contractului de leasing;

- optiunea de alegere a valorii avansului, perioadei de fmantare si 
periodicitatea ratelor dupa nevoile §i posibilitajile firmei.

3. Rapiditate/Accesibilitate: documentafie simplificata, 
preaprobare rapida §i acces imediat la folosinfa bunului;

Servicii financiare integrate: pachet integrat de 
fmantare §i asigurare a bunurilor;

Costurile de achizitie §i de asigurare pot fi diminuate, in contextul 
in care utilizatorul poate beneficia, prin intermediul relajiei sale 
contractuale cu finantatorul, de avantajul parteneriatelor dezvoltate 
de catre finantator cu diver§i furnizori de bunuri sau cu diversi 
asiguratori.
(suplimentare) de pret la achizitia de bunuri sau de cote de prime de 
asigurare diminuate ori chiar de gratuitate pe anumite perioade de 
timp la plata primelor de asigurare.

Efectuarea de catre societatea de leasing a formalitatilor 
legate de importul §i/sau de inmatricularea bunurilor (dupa caz);

Beneficii suplimentare: posibilitatea de a efectua 
operatiuni de sale&lease back pentru active aflate in 
proprietatea companiei.

Leasingul asigura rapiditate si accesibilitate la fmanj^i 
pe termen mediu §i lung - procedurile de obtinere a unei fmantari 
in sistem leasing sunt mai simple mai rapide, in general, decat 
cele pentru objinerea unui credit bancar;

4.

utilizatorul poate beneficia de discounturi

5.

6.

7.

In contextul in care sectorul intreprinderilor mici mijlocii 
(IMM) reprezinta o prioritate a programului economic - parte 
componenta semnificativa a Programului de guvefnare actual, 
coroborat cu faptul ca cca 99,7% dintre companiile din Romania 
sunt intreprinderi mici ^i mijlocii care contribui€c^^r0ximativ 
60% la Produsul Intern Brut gi angajeaza 66% difefo'^jde^^^ica, se

2.Schimbari
preconizate
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impune ca acest sector sa beneficieze din partea statului de politici 
publice care sa vizeze, printre altele, cre§terea accesului la fmanjare, 
prin luarea unor masuri care sa raspunda nevoilor de flnantare 
garantare specifice acestui sector.

Conform Cartei Albe a IMM-urilor din Romania, editia 2019, 
printre principalele oportunitati de dezvoltare a acestui sector, 
remarcto: folosirea de noi tehnoiogirare"o~pondere“d^cca”50%,”cca 
57,82% pentru asimilarea de noi produse, iar un procent de cca 
35,31% il reprezinta penetrarea pe noi piefe interne si intemafionale.

Totodata, conform aceleiasi surse, principale modalitafi de 
finantare a activitatilor economice ale acestui sector sunt: 
autofinantarea de cca 69,54%, credite bancare de cca 25,88%, 
credite furnizor de cca 24,93%, iar finanfarile de tip leasing dejin o 
pondere de 13,34%.

Astfel se creeaza premisele de sustinere §i dezvoltare a sectorului 
IMM precum §i intreprinderilor afiliate care au un numar egal sau 
mai mare de 250 de angajafi, prin accesarea facilit^tilor de tip 
leasing financiar destinate achizition^ii de echipamente IT §i 
tehnologia informatiei, utilaje §i echipamente tehnologice, precum 
§i vehicule pentru transport marfuri si persoane in scop comercial.

Propunerea de implementare a Programului IMM LEASING 
LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE se inscrie aceea§i 
linie a obiectivelor de stabilizare a situafiei IMM-urilor urmarite prin 
implementarea unor masuri de sprijin la nivelul intregii Uniuni 
Europene, precum §i la nivelul Romaniei in contextul pandemiei 
COVID-19, fapt ce a determinat instituirea starii de urgenfa prin 
Decretul nr. 195/2020, prelungita prin Decretul nr. 240/2020, 
respectiv Hot^area Guvemului nr. 394/2020 privind declararea 
starii de alerta prelungita prin Hotararea Guvemului nr. 476/2020 §i 
masurile care se aplica pe durata acesteia pentm prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei COVlD-19, cu modificarile §i 
completarile ulterioare. Pe fondul existenjei unei tendin^e de 
inrautatire a performanfelor economice §i fmanciare ale companiilor 
nefmanciare, nu poate fi amanata reglementarea unor masuri 
adecvate de de sprijin in vederea asigurarii accesului la finanfare, 
prin asigurarea unor produse de finantare specializate, destinate unui 
segment de IMM-uri a caror acccesibilitate la creditele bancare este 
mai dificila, respectiv companiile nou lansate (start-ups) §i cele care 
nu dispun de garanfii reale (active fixe) consistente.

Noul program se situeaza intr-o zona de complementaritate in 
raport cu alte programe guvemamentale §i masuri des^ijir^entm 
IMM-uri initiate in contextul actual de criza. Com^menfdntatea
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este eviden^iata atat din perspectiva tipologiei finantatorilor, 
propgramul propus fiind adresat unei categorii de intermediari 
financiari specializati, care prezinta particularita^i specifice ale 
formei de organizare si.activita^ii de creditare desfa^urate, ce pot fi 
adresate exclusiv prin implementarea cu celeritate a unui instrument 
dedicat, cat mai ales prin prisma specificita^ii instrumentului de 
finan^are prin intermediul operatiunilor de natura leasingului 
financiar.

Pentru atingerea obiectivului de susfinere a accesului la fman^are 
atat a IMM-urilor cat §i a intreprinderilor afiliate care au un numar 
egal sau mai mare de 250 de angaja^i, prin prezentul act normativ se 
propune aprobarea proiectului privind Programul IMM LEASING 
DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE, care are ca obiectiv acordarea de 
facilitati de garantare de catre stat sub forma punerii la dispozifia 
institufiilor financiare nebancare Tnscrise in Registrul Special la 
BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finan|^ile de tip 
leasing financiar acordate beneficiarilor eligibili pentru 
achizitionarea de bunuri mobile noi sau second-hand, Bunurile 
mobile sunt definite in cadrul programului, astfel: echipamente IT si 
tehnologia informafiei, utilaje si echipamente tehnologice, vehicule 
pentru transport marfuri, bunuri, si persoane, in scop comercial, 
care fac obiectul finan|arii de tip leasing financiar garantate in 
cadrul programului.

Propunem ca eligibilitatea finantatorilor in cadrul programului sa 

se limiteze la IFN-urile inscrise in Registrul Special tinut de Banca 

Nationala a Romaniei avand in vedere calitatea garantiei suverane 

oferite prin program, precum §i faptul ca societatile de leasing 

financiar care depa^esc in activitatea lor nivelurile minimale fixate 

pentru cativa indicator! financiari specific! reglementati de Banca 

Nationala a Rommiei (cifra de afaceri, volumul creditelor, gradul de 

indatorare, totalul activelor, capitalurile propria etc.) sunt 
inregistrate intr-un al doilea registru gestionat de autoritatea de 

reglementare si supraveghere, numit Registrul Special al IFN-urilor.

In plus faja de obligatiile legale impuse tuturor IFN-urilor, 
societatile de leasing financiar inscrise in Registrul Special au 
obligatia de a respecta in activitatea lor cerintele prudentiale §i de 
supraveghere a riscului suplimentar, impuse de autoritatea de 
reglementare §i supraveghere (Banca Nationala a Romaniej).

in cadrul programului^^un^^^ratorii 

economic! care respecta prevederile prezentei o^jmantljjd^^fgenta.
Beneficiarii eligibili
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societate comerciala sau societate cooperativa, societate agricola, 
cooperativa agricola de producfie, persoana fizica autorizata, 
intreprinzator titular al unei mtreprinderi individuale sau 
intreprindere familiala, autorizate potrivit dispozitiilor legale in 
vigoare asocia^iie sau flinda^ie nonprofitcare desfa§oara activitati 
economice §i care indeplinesc cumulativ condi^iile de incadrare in 
categoria intreprinderilor jnici „§LJXiijlocii_ preyazute_de_.Legea...nr.- 
346/2064 privind stimularea infiintarii §i dezvoltarii intreprinderilor 
mici §i mijlocii, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum §i 
intreprinderile afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de 
angajafi, care are calitatea de utilizator/locator in contractul de 
leasing financiar incheiat cu finanjatoml;

Tinand cont de faptul ca majoritatea domeniilor de activitate sunt 
eligibile la finantare, intrucat toate sectoarele vietii economice au 
fost afectate de criza Covid -19, pentru u§urin|a implementarii 
propunem enumerarea domeniilor neeligibile pentru acordarea de 
garan^ii in cadrul programului intreprinderile mici §i mijlocii, 
precum §i intreprinderile afiliate care au un num^ de peste 250 de 
angajati, dupa cum umeaza: intermedieri financiare §i asigurari, 
tranzac^ii imobiliare, activita^i de jocuri de noroc §i pariuri, 
produc^ie sau comercializare de armament, muni^ii, explozibili, 
tutun, alcool cu exceptia vinului si berii, substanje aflate sub control 
national, plante, substance §i preparate stupefiante §i psihotrope, 
activitati de inchiriere ^i leasing, activita^i de investigare §i protec^ie.

Ministerul Finan^elor Publice va garanta, prin FNGCIMM, in 
numele si contul statului, astfel:

maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv
dobanzile, comisioanele ^i alte cheltuieli aferente fmant^ii 
garantate, pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia 
informatiei in cadrul unei operajiuni de leasing financiar;

maximum 60% din valoarea fman^^ii, exclusiv
dobanzile, comisioanele §i alte cheltuieli aferente fmantarii 
garantate, pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, 
precum §i vehicule pentru transport marfliri §i persoane utilizate 
in scop comercial, in cadrul unei opera^iuni de leasing financiar;

a)

b)

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot 
fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 
5.000.000 lei.

Durata maxima a perioadei de leasing este de^0 dec-luni^\ ck
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posibilitatea acordarii de perioade de gra^ie cu durata cuprinsa intre 
3 §i 12 luni. Avand in vedere specificul si sezonalitatea fiecarui tip 
de activitate, se propune ca perioada §i modalitatea de rambursare a 
finant^ilor sunt stabilite de fmantator, conform normelor interne ale 
acestuia, care, avand in vedere caracterul sensibil comercial, sunt 
adaptate nevoilor §i cerin^elor poten|ialilor beneficiari.

Avansul achitat de utilizator este de 0 §i, in func^ie de solicitarea 
beneficiarului, poate ajunge pana la maximum 20% din valoarea de 
achizi|ie a bunului fman^at, exclusiv TVA.

Valoarea reziduala este cuprinsa intre 1% §i maximum 20% din 
valoarea de achizitie a bunului fmantat, exclusiv TVA si poate fi 
achitata la incheierea perioadei de leasing sau poate fi incliisa in 
rate, pe parcursul derularii contractului.

In baza prezentei ordonanfe de urgenfa se pot acorda facilitati de 
natura subvenfiei de dobanda in proportie de pana la 50% §i 
subventionarea comisionului de administrare si a comisionului de 
rise pentru creditele garantate in condifiile prezentei ordonante. 
Facilitajile se acorda in baza unei scheme de ajutor de minimis, 
aprobata prin Hotarare a Guvemului, cu respectarea prevederilor 
Ordonan^ei de urgenp a Guvemului nr. 77/2014 privind procedurile 
nationale in domeniul ajutomlui de stat, precum §i pentm 
modificarea si completarea Legii concuren^ei nr. 21/1996, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

Programul va contribui la :

crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea 
posibilitajilor actuate de dezvoltare economica a Romaniei si 
de stimulare a mediului de afaceri, prin dezvoltarea 
intreprinderilor mici §i mijlocii §i a intreprinderilor afiliate 
care au un numar egal sau mai mare de 250 de angaja^i, §i prin 
imbunatafirea accesului acestora la fman|are prin utilizarea 
facilitajilor de tip leasing fmanciar;

menfinerea activitatii §i cre^terea competitivitatii IMM- 
urilor dar §i mentinerea §i crearea de locuri de munca, prin 
suplinirea nevoilor acestora de lichiditate in vederea 
desfa^urarii activitatii;

continuarea finanf^ii activitatii §i platii obligatiilor 
datorate de IMM-uri si de intreprinderile afiliate care au un 
numar egal sau mai mare de 250 de angajati, catre bugetul 
general consolidat,

De asemenea, implementarea Programului IMM 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE va contribui la difeduarea-^T^tic^^
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finanfatorilor de a credita sectorul IMM §i in mod special start-up- 
urile, avand in vedere riscurile fidicate asociate activita^ii de 
fmantare a acestxii sector derivate din ratele ridicate de e§ec, 
capitalizarea redusa §i vulnerabilitatea la riscurile pietei.

in cond4iile in care un astfel de program de garantare nu ar fi 
implementat, avand in vedere costurile de garantare practicate in 
condi^iile pietei §i lipsa deductibilita^ii integrale a provizioanelor, 
avantaj specific garantiilor de stat, societatile de leasing fmanciar nu 
ar fi incurajate sa sustina sectorul IMM prin accesarea acestui tip de 
finantare.

Avand in vedere contextul nefavorabil economic determinat de 
pandemia COVID 19, pentru atingerea obiectivului de sus^inere a 
accesului IMM-urilor §i intreprinderilor afiliate care au un num^ 
egal sau mai mare de 250 de angajati, la fmantare precum §i pentru a 
stimula competitia in sectorul financiar nebancar, cu efecte benefice 
pentru dezvoltarea acestora, in sensul reducerii costurilor de 
fmantare, se impune reglementarea in regim de urgen^a a unor 
masuri al caror obiectiv consta in facilitarea intervenliei statului prin 
acordarea de sprijin beneficiarilor eligibili pentru achizitia de 
echipamente IT §i tehnologia informafiei, utilaje si echipamente 
tehnoJogice, precum §i vehicule pentru transport marfuri §i persoane 
in scop comercial, in cadrul unei operajiuni de leasing financiar.

In ceea ce prive§te recuperarea creanfelor rezultate din plata 

garan|iilor de stat acordate §i platite fman^atorilor societa|ilor de 

leasing financiar in cadrul programului, se propune ca acestea sa fie 

asimilate creanjelor bugetare, colectarea §i recuperarea urmand sa se 

efectueze de catre organele fiscale competente ale Agen^iei 
Nalionale de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate 

de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Modalitatea efectiva de recuperare va consta in valorificarea de 

catre organele competente ale ANAF a bunurilor mobile care au 

format obiectul contractului de leasing fmanciar, asupra carora au 

fost inscrise ipotecile legale mobiliare in baza contractului de 

garantare, Sumele nete rezultate din valorificarea bunurilor sting 

creanfele bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanfiei.

crean|a bugetarp^^^a fost 
acoperita integral, organele competente ale A^^p/^o^cmtmua 

procedura de recuperare si de executare silita, ut-ilizariiLmoaalitatile

A

In cazul in care, in urma valorificarii.
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prev^ute de Codul de procedura fiscala. Pentru creanjele bugetare 

rezultate din plata valorii de executare a garantiilor, beneficiarii 
datoreaza dob&izi penalitati de intarziere conform dispozi^iilor 

Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 

modificarile §i completarile ulterioare.

Complementar garan|iei—colaterale,—constand-in -ipoteca iegala 

mobiliara instituita asupra bunurilor mobile care fac obiectul 
contractului de leasing financiar, finantatorul poate solicita 

beneficiarului emiterea unui bilet la ordin incadrat valoric in limita 

procentului neacoperit de garan^ia de stat, pe care finantatorul il va 

putea pune in executare, cu obligatia de a distribui sumele rezultate 

in favoarea statului roman, prin Ministerul Finanjelor Publice, 
proportional cu procentul de garantare.

Programul prevazut este un program multianual de incurajare 
de stimulare a dezvoltarii IMM-urilor.

Plafonul anual al garantiilor de stat care pot fi emise se stabile^te 
prin hotarare de Guvem, iar condijiile de acordare a garantiilor de 
stat, precum si regulile de gestionare a plafoanelor anuale 
garantiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a 
prezentei Ordonante de urgenta, aprobate prin hotarare de Guvem.

Plafonul anual se va incadra in fintele stabilite prin Legea pentm 
aprobarea plafoanelor unor indicator! specificati in cadml fiscal- 
bugetar.

Principalele avantaje ale Programului:
eliminarea principalei constrangeri a beneficiarilor in 

accesarea creditelor, §i anume lipsa garantiilor;
stimularea societafilor de leasing financiar in crearea de 

produse de finantare care sa se adreseze unui segment fintit 
reprezentat de intreprinderile cu un profil de rise ridicat prin 
oferirea unui produs de garantare in nume §i cont stat;

sprijinirea dezvoltmi sectomlui IMM si intreprinderilor 
afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de 
angajati, atat prin consolidarea societatilor existente cat §i prin 
stimularea infiintarii de noi intreprinderi.

3.Alte
informatii

Seefiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normatjljgv^^=?^______

Prin acest program se are in^^^ele^lj^ulareaa) 1. Impactul
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initiativei private, precum §i atingerea unui obiectiv 
strategic de incurajare a accesului la finantare a IMM- 
urilor m vederea imbunatafirii mediului de afaceri in
Romania.________________________ _____________

Programul propus nu intra sub incidenfa obligatiei de 
notificare catre Comisia Europeana, garantia fiind 
acordata in conditiile pietei, &a a fi considerata ajutor 
de stat.

macroeconomic

11. Impactul asupra 
mediului concurenlial §i 
domeniului ajutoarelor de
stat

Mecanismul de garantare se va derula cu respectarea 
pet. 3.4 din Comunicarea Comisiei nr. 2008/C/155/02 cu 
privire la aplicarea articolelor 87 §i 88 din Tratatul CE 
privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, respectiv 
garan^iile se vor acorda in conditiile indeplinirii 
criteriilor care exclud existenta ajutorului de stat.______

Prezentul act normativ va avea impact favorabil asupra 
mediului de afaceri prin stimularea infiintarii §i 
dezvoltarii intreprinderildr mici si mijlocii precum §i 
intreprinderilor afiliate care au un numar egal sau mai 
mare de 250 de angajati, in scopul dezvoltarii de 
activitati inovative si de accesare

b) Impactul 
asupra mediului de 
afaceri

a tehnologiei
informatiei.

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect2.1. Impactul asupra 
sarcinilor administrative

Prezentul act normativ se adreseaza tuturor2.2. Impactul asupra 
intreprinderilor mici si 
mijlocii

categoriilor de IMM-uri, precum §i intreprinderilor 
afiliate care au un num^ egal sau mai mare de 250 de 
angajati, avand un impact direct pozitiv prin sprijinirea 
accesului la finantare.

Avand in vedere ca sprijinirea sectorului IMM-urilor 
reprezinta o prioritate a programului economic - parte 
componenta semnificativa a Programului de guvemare 
actual in conditiile in care sectorul intreprinderilor mici 
§i mijlocii reprezinta un contributor de importanta 
strategica la cre^terea economica si crearea de locuri de 
munca, acesta trebuie sa beneficieze din partea statului 
de politici publice care vizeaza printre altele, cresterea 
accesului la finantare.

Totodata, acest program va produce efecte directe §i 
semnificative asupra numarului, potentialului, 
performantelor §i sustenabilitatii unor categorii 
importante de IMM-uri §i intreprinderi afiliate care au un 
num^ esal sau mai mare de 250 de angaiati^^precum si aansamblubMfe:^sectorului micilor afaceri in
Prezentul act normativ nu se refera layS^^sfsja^fe'II^T^3.Impactul social
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4.1mpactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se refera la acest subject
Nu au fost identificate5.Alte informatii

Secfiunea a 4-a
Impactul finandar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

Urmatorii 4 ani Media
urmatorilor 5 
ani, dupa anul 

curent

Indicatori An
curent

753 4 61 2

1 .Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) bugetul de stat, din 
acesta:
-impozit pe profit 
-impozit pe venit
b) bugete locale: 
-impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale
-contributii de 
asigur^i

Impactul fmanciar va fi pozitiv prin majorarea incasarilor la 
bugetul de stat determinate de cre§terea numamlui de salariali 
§i contributiilor la bugetele asigurarilor sociale, concomitent 
cu scaderea cheltuielilor bugetare aferente ajutorului de 
§omaj. De asemenea, dinamizarea acestui sector va avea un 
impact pozitiv asupra perspectivelor de cre^tere economica cu 
implicalii pozitive §i asupra incasarilor la bugetul general 
consolidat.

Totodata, sumele reprezentand comisionul de rise datorat de 
beneficiarul Programului destinat acoperirii riscului de 
garantare de catre stat si fmanj^i anuale a capitalului necesar 
Programului, se fac venit la bugetul de stat. Sumele 
recuperate in contul valorii de executare a garan|iilor platite 
finanjatorului de catre Ministerul Finan(elor Publice, precum 
§i obligatiile fiscale accesorii aferente, se fac venit la bugetul 
de stat, proportional cu procentul de garantare.

Urmatorii 4 ani Media urmatorilor 5 
ani, dupa anul curent

Indicatori An
curent

1Impact previzionat 2020 2021 2022 2023 2024

2.Modified ale 
cheltuielilor bugetare 
din care:
a) bugetul de stat, din 
acesta:
-cheltuieli de personal 
-bunuri §i servicii
b) bugete locale:

slJ*
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-cheltuieli de personal 
-bunuri servicii 
c)bugetul asigur^ilor 
sociale
-cheltuieli de personal 
-bunuri ?i servicii
3,Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

4. Propuneri pentru 
acoperirea cre^terilor 
de cheltuieli

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

5. Propuneri pentru 
acoperirea scaderilor 
de venituri

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificarilor Nu este cazul
veniturilor §i/sau 
cheltuielilor bugetarerr".

7. Alte informa^ii La momentul acord^ii, garan^iile care vor fi emise in 
cadrul Programului nu reprezinta pla^i din bugetul de stat, ci 
determina exclusiv majorarea datoriei publice.

Suma reprezentand valoarea de executare a garanliilor care 
nu a fost recuperata in cursul aceluia§i an are impact asupra 
bugetului anului in care acestea se executa §i reprezinta 
cheltuiala a bugetului de stat, cu incadrare in prevederile 
bugetare anuale si in tintele stabilite prin Legea pentru 
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul 
fiscal-bugetar.

Sectiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra leglslafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor actului normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intr^ii in vigoare a actului normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi
elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozitii.___________________
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Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect

2. Compatibilitatea actului normativ cu 
legisla^ia in domeniul achizijiilor publice

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect

3. Conformitatea actului normativ cu 
legisla{ia comunitara in cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect- —

4.Hotarari ale Curjii de Justitie a Uniunii 
Europene
5. Alte acte normative §i/sau documente 
intemationale din care decurg 
angajamente

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect

6 .Alte informatii Nu au fost identificate

Sec^iunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii prezentului act normativ

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect

1. Informa^ii privind procesul de 
consultare cu organiza^ii 
neguvemamentale, instituite de 
cercetare §i alte organisme implicate
2. alegerii
organiza^iilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului in 
care activitatea acestor organizatii este 
legata de obiectivul actului normativ

Fundamentarea

A fost solicitat avizul B^cii Nationale a 
Romaniei prin adresa nr. 604906/01.07.2020

3. Consultarile organizate cu 
autoritatile administra^iei publice 
locale, in situa^ia in care actul 
normativ are ca obiect activita^i ale 
acestor autoritati, in condi^iile 
Hotararii Guvemului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative
4. Consult^ile desfa§urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvemului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente______

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect
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5. Informa^ii privind avizarea de catre: 
a) Consiliul legislativ a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

proiectul de ordonanta de urgen^a a 
Guvemului prin avizul nr. 696/2020,
b) Nu este cazul
c) Consiliul Economic §i Social a transmis 
punctul de vedere prin 
5878/2020.
d) Consiliul Concurentei a emis adresa nr. 
9164/2020.
e) Nu este cazul
f) Departamentului pentru Relatia cu 
Parlamentul a emis avizul de oportunitate 
nr. 138A/2020.
g) Avizul Comisiei de Dialog Social cu nr. 
60832/09.07.2020 

b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii
c) Consiliul Economic §i Social adresa nr.

d) Consiliul Concuren^ei

e) Curtea de Conturi
f) Departamentul pentru Relatia cu 
Parlamentul

g) Comisia de Dialog Social

Nu au fost identificate6. Alte informatii

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea §i implementarea prezentului

act normativ

1. Informarea societalii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii actului normativ

Proiectul de Ordonanta de urgenta a 
Guvemului a fost initiat in conditiile 
art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003.
Prezentul act normativ nu se refera la 
acest subiect

2. Informarea societatii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii actului normativ, precum §i 
efectele asupra sanatajii §i securitalii 
cetateanului sau diversitatii biologice
3. Alte informatii Nu au fost identificate

Sec^iunea a 8>a 
Masuri de implementare

Vor fi emise norme metodologice de 
aplicare care vor fi aprobate prin 
hotarare de Guvem.

1. Masuri de punere in aplicare a actului 
normativ
administrative publice centrale §i/sau 
locale-infiinlarea 
competentei institutiilor existente

de autoritajilecatre

extindereasau

2. Alte informatii Nu au fost identificate
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¥a\a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentm aprobarea 

Ordonantei de urgen^a a Guvemului privind aprobarea Programului de sus^inere a 

intreprinderilor mici mijlocii
UTILAJE”, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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