
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului 
pentru modificarea completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 

130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin flnandar din 
fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational 

Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, 
precum $i alte masuri in domeniul fondurilor europene

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea 
situafiei actuale

Prin Ordonanta de urgenfa a Guvemului nr. 130/2020 privind
unele masuri pentru acordarea de sprijin fmanciar din fonduri
externe nerambursabile, aferente Programului operational
Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de
COVID-19, precum §i alte masuri in domeniul fondurilor
europene, s-au avut in vedere instituirea unor masuri de sprijin a
intreprinderilor mici §i mijlocii, care s-au confruntat pe perioada
declararii stani de urgenta cu probleme determinate fie de lipsa
consumatorilor, caz in care activitatile IMM-urilor au fost
putemic afectate prin scaderea cifrei de afaceri, iar personalul
angajat a fost trimis in somaj tehnic, fie de faptul ca activitatile
desfa^urate de IMM-uri au fost interzise prin ordonante militare
pe perioada declararii starii de urgenta sau au fost ingradite pe
perioada starii de alerta, situatie in care de asemenea personalul
angajat al IMM-urilor a fost trimis in §omaj tehnic, iar toate
aceste masuri au condus la un blocaj al acestor activitati
economice la nivel national,*

Ordonanta de urgen^a a Guvemului nr. 130/2020 a suferit 
modificari succesive, avandu-se in vedere impactul pozitiv al 
masurilor stabilite prin aceasta, cat si solicit^ile de acordare 
sprijin adresate de potentialii beneficiari.

La Masura 2 ”Granturi pentru capital de lucru ac^SaBMM- 

urilor” s-au inregistrat 22.226 cereri de finantar^d^chi^c^n^ 
la data de 10.12.2021, au fost platite 13836 de
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Prin Ordonanfa de urgenfa a Guvemului nr, 130/2021 
privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum §i pentru modificarea §i completarea unor acte 
normative, in legatura cu sprijinul din fonduri nerambursabile 
pentru Masura 2 - Granturi pentru capital de lucru acordate 
IMM-urilor, s-a stabilit ca pentru aplicajiile de finantare depuse 
p&ia la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate 
pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt in valoare de 
3.802.639.545 lei, din care 3.286.765.859 lei fonduri externe 
nerambursabile, 515.873.686 lei fonduri de la bugetul de stat, la 
care se adauga de la bugetul de stat 570.000.000 lei pentru plata 
tuturor aplica^iilor eligibile a caror valoare excedeaza plafonului 
contractului de finantare incheiat conform art. 16 alin. (1) lit. 
c) din Ordonan^a de urgenta a Guvemului nr. 130/2020.

Avand in vedere faptul ca, prin Legea bugetului de stat pe 
anul 2022 nr. 317/2021, a fost asigurat bugetul aferent 
implementarii masurii, dar de la alineatul aferent cheltuielilor 
neeligibile pentru plata unor beneficiari eligibili, se impune 
adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadmlui 
normativ potrivit, neadoptarea cu celeritate a acestor masuri 
putand avea consecin^e negative, in sensul ca ar genera un impact 
nefavorabil suplimentar asupra intreprinderilor mici §i mijlocii 
profund afectate de pandemia de Covid-19 prin restrangerea 
chiar suspendarea dreptului de a desfa§ura activitafi economice, 
afectand sustenabilitatea finanfelor publice prin imposibilitatea 
IMM-urilor de a-si achita datoriile catre bugetul de stat.

1^ in cazul
actelor normative 
care transpun 
legislatie 
comunitara sau 
creeaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa a acesteia.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Schimb&'i 
preconizate

Prin proiectul de act normativ se modifica §i se completeaza 
Ordonan^ de urgen^a a Guvemului nr. 130/2020, astfel:
1. La articolul 2, litera a) se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:
„ a) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul 
Antreprenoriatului §i Turismului, denumit in continuare=MA^-,^ 
in parteneriat cu agen^iile pentru intreprinderi mici^p^i|l^i^^" 

atragere de invest4ii §i promovare a exportului,/&e|^^it^‘iife 
continuare AIMMAIPE, in baza contractului i^,||intnfarlf;
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incheiat cu Ministerul Investitiilor §i Proiectelor Europene , 
denumit in continuare MIPEE, prin Autoritatea de management 
pentru Programul operational Competitivitate, denumita in 
continuare AM-POC, in calitate de furnizor de ajutor de stat. 
Administratorul schemei este imputemicit sa.deruleze proceduri 
in legatura cu schema de ajutor de stat, in conformitate cu 
prevederile contractelor de finantare semnate cu AM-POC, 
inclusiv pentru aplicatiile eligibile a caror valoare excedeaza 
plafonului acestor contracte;”
2. La articolul 11, dupa alineatul (4), se introduc doua noi 
alineate, alin. (4^) si (4^) cu urmatorul cuprins:
"(4^) Suma de 570.000.000 lei aferenta aplicatiilor eligibile 

depuse pana la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, a caror 
valoare excedeaza plafonului contractului de finantare, 
prev^ute la alin. (4) se asigura din bugetul MAT, la un articol 
distinct denumit ”Sume suportate din buget aferente proiectelor 
eligibile din cadrul schemei de ajutor de stat in contextul crizei 
provocate de COVID-19 a caror valoare excedeaza plafonului 
contractului de finantare”, in cadrul titlului din clasificatia 
bugetara referitor la proiecte cu fmantare din fonduri exteme 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 prevazut 
la art.ll alin. (4) din Ordonanta de urgenja a Guvemului nr. 
40/2015, aprobata cu modificari §i complete! prin Legea nr. 
105/2016, cu modificarile §i complet^ile ulterioare.
(4^) Sumele prevazute la alin, (4^) sunt gestionate de MAT cu 
respectarea acelorasi conditii ca cele prevazute in contractul de 
finan|are mentionat la art. 16 alin. (1) lit. c).
3. In tot cuprinsul actului, sintagmele ’’Ministerul Economiei, 
Energiei §i Mediului de Afaceri” si ’’Ministerul Fondurilor 
Europene” se vor inlocui cu sintagmele ’’Ministerul 
Antreprenoriatului §i Turismului”, respectiv, ’’Ministerul 
Investi^iilor §i Proiectelor Europene” iar abrevierile ’’MEEMA” 
§i ”MFE” se vor inlocui cu abrevierile ’’MAT”, respectiv 
”MIPE”.

Modificarea i§i propune flexibilizarea fluxului de lucru pentru 
sprijinirea IMM-urilor care au fost afectate de pandemia 
COVID-19.

Avand in vedere urgenta si necesitarea modificarii prealabile 
a dispozi^iilor in vigoare in scopul indeplinirii obligatiilor 
asumate in rela{iile cu solicitanlii eligibili care au depus 
aplicatiile de finantare pana la data de 28 octombrie 2020
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inclusiv, pentru care sunt deja prevazute sume aprobate prin 
legea bugetului de stat pentru anul 2022,

In considerarea caracterului exceptional determinat de 
prelungirea restrictiilor la nivel national in contextul pandemiei 
COVID 19, precum §i de masurile de sprijin initiate deja la nivel 
european, ce pot constitui sursa de finantare pentru acordarea de 
sprijin financiar pentru implementarea unor proiecte de investitii, 
in scopul reducerii riscului substantial de recesiune §i redresarii 
activitatilor economice,

In scopul respectarii termenului pana la care au fost prelungite 
masurile cu privire la acordarea de granturi, prevazute in cadrul 
temporar, respectiv data limita de 30 iunie 2022 stabilita prin 
Comunicarea Comisiei A sasea modificare a Cadrului temporar 
pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in 
contextul actualei epidemii de COVID-19 §i modificarea anexei 
la Comunicarea Comisiei catre statele membre privind aplicarea 
articolelor 107 §i 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii 
Europene in cazul asigurarii creditelor la export pe termen 
scurt(2021/C 34/06)

Intrucat neadoptarea prezentelor modificari restrange 
posibilitatea acordarii unui sprijin financiar pentru cat mai multe 
IMM-uri afectate in contextul pandemiei de COVID-19,

Avand in vedere ca elementele mai sus mentionate vizeaza 
interesul public §i strategic, sunt o prioritate a Programului de 
guvernare §i constitute o situade extraordinara, a carei 
reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri 
imediate pe calea ordonantei de urgenta.
Nu au fost identificate3. Alte informatii

Secfiunea a 3~a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

Ordonanta de urgenta a Guvemului va avea impact in sensul 
mendnerii pe piata a IMM-urilor a caror activitate curenta a fost 
afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a c^or 
activitate a fost interzisa ori redusa prin ordonante militare pe 
perioada starii de urgenta §i/sau pe perioada st^ii de alerta. 
Avand in vedere condida de mentinere sau de suplimentare a 
numarului de salariati rezulta un impact macroeconomic 
semnificativ.

1. Impactul 
macroeconomic

1^ Impactul 
asupra mediului 
concurential §i

Masurilor adoptate sunt stabilite cu respectarea prevederilor 
Secdunii I din Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar 
in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei
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asigura compatibilitatea masurilor de ajutor de stat avute in 
vedere cu legislatia europeana in domeniu.
Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri a unor 
intreprinderi mari in vederea depa^irii crizei economice generate 
de pandemia de COVID-19 asociata Ordonantei de urgenta a 
Guvemului nr. 130/2020 cu modificarile si completmle 
ulterioare a fost notificata. In baza notificarii Comisia Europeana 
a emis Decizia C(2020)9494 din data de 27.08.2020 completata 
prin Decizia C(2020)9494 din data de 18.12.2020 §i Decizia 
C(2021)479 din data de 22.01.2021, asigurandu-se 
compatibilitatea masurilor notificate cu mediul concurenjial.
De asemenea larga aplicabilitate a masurilor ofera posibilitatea 
tuturor microintreprinderilor, intreprinderilor mici §i mijlocii 
care au fost afectate in actualul context sa beneficieze de

domeniului 
ajutoarelor de stat

facilitatile oferite.
Proiectul de act normativ va avea impact pozitiv asupra mediului 
de afaceri prin facilitarea accesului la finanlare al 
microintreprinderilor, intreprinderilor mici §i mijlocii in scopul 
susjinerii activitatii curente dar §i a proiectelor de investijii pe 
perioada de influenta a COVID -19._____________ ________
Proiectul de normativ nu se refera la acest subiect

2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri

2\ Impactul 
asupra sarcinilor 
administrative
2^. Impactul 
asupra
intreprinderilor 
mici §i mijlocii

Proiectul de act normativ va avea impact pozitiv asupra IMM- 
urilor prin facilitarea accesului la finantare al 
microintreprinderilor, intreprinderilor mici §i mijlocii in scopul 
suslinerii activitatii curente dar si a proiectelor de investitii pe 
perioada de influenta a CQVID -19.______________________
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect4. Impactul 

asupra mediului
5. Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea 4
y

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdtpe termen scurt, 
pentru anul curent, cat si pe termen lung (5 ani)

- mii lei -
Media pe 

5 aniIndicatori Anul curent Urmatorii ani
4 5 61 2 3 7

2022 2023 2024 2025 2026
1. Modificari ale
veniturilor
bugetare,
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plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, 
din acesta:

(i) impozit pe 
profit

(ii) impozit pe 
venit
b) bugete locale:

(i) impozit pe 
profit

bugetulc)
asigurdrilor 
sociale de stat:
(i) contribufii de 
asigurari
2. ModiHcari ale 
cheltuielilor 
biigetare 
plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, 
din acesta:

(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri si

servicii
b) bugete locale:

(i) cheltuieli de 
personal

(ii) bunuri si
servicii
c) bugetul
asigurdrilor 
sociale de stat:

(i) cheltuieli de 
personal 

(ii) bunuri si
servicii
3. Impact
financiar, 
plus/minus, din
care:
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a) bugetul de
stat

b) bugete locale
4. Propuneri
pentru
acoperirea
cresterii
cheltuielilor
bugetare

Propuneri5.
pentru
compensa
reducerea
veniturilor
bugetare

a

6. Calcule
detaliate privind
fundamentarea
modiHcarilor
veniturilor
^i/sau
cheltuielilor
bugetare

Alte Impactul financial va fi pozitiv prin mentinerea in functiune a 
microintreprinderilor §i IMM-urilor existente implicit a 
numarului de angajati, situatia actuala ducand spre o inchidere 
masiva a IMM-urilor &a intervenfia statului printr-un ajutor 
consistent. Aplicarea prevederilor proiectului de act normativ se 
realizeaza cu incadrarea in bugetul aprobat cu aceasta destinatie 
Ministerului Antreprenoriatului si Turismului pe anul 2022 prin 
Legea nr. 317/2021.'

7.
informatii

9

Sectiunea a 5-a >
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

Masuri Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.1.
normative 
necesare pentru 
aplicarea 
prevederilor 
proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative 
in vigoare ce vor
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fi modificate sau 
abrogate, 
urmare a intr&'ii 

vigoare 
proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative 
ce urmeaza a fi 
elaborate 
vederea 
implementarii 
noilor dispozitii.

ca

Ain a

Ain

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ 
legislatia in 
domeniul 
achizifiilor 
publice.

cu

2. Gonformitatea 
proiectului de act 
normativ 
legislatia 
comunitara in 
cazul proiectelor 

transpun

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

cu

care
prevederi 
comunitare
3. Masuri 
normative 
necesare aplic^ii 
directe a actelor 
normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Hot^ari ale 
Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte 
normative §i/sau 
documente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

internationale din 
decurgcare 

angajamente
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6. Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborariiproiectului de act normativ

1. Informatii »
privind procesul 
de consultare cu 
organizajii 
neguvernamentale 
institute de 
cercetare §i alte

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

orgamsme
implicate
2. Fundamentarea Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
alegerii
organizafiilor cu 
care a avut loc 
consultarea, 
precum §i a 
modului in care 
activitatea 
acestor
organizafii este 
legata de obiectul 
proiectului de act 
normativ
3. ConsultMe 
organizate cu 
autoritatile

i

administratiei 
publice locale, in 
situatia in care 
actul normativ 
are ca obiect 
activita^i ale 
acestor autoritati, 
in conditiile 
Hotararii 
Guvernului nr. 
521/2005 privind 
procedura de 
consultare a 
structurilor

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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asociative ale 
autoritatilor 
administrajiei 
publice locale la 
elaborarea 
proiectelor de 
acte normative

Proiectul de act normativ riu se refera la acest subiect.4. Consultarile 
desfa^urate in 
cadrul consiliilor 
interministeriale, 
in conformitate 
cu prevederile 
Hotararii 
Guvernului nr, 
750 / 2005 
privind 
constituirea 
consiliilor 
-interministeriale
permanente
5. Informatii 
privind avizarea 
de catre:
a) Consiliul 
Legislativ
b) Consiliul 
Suprem de 
Aptore a Jmi
c) Consiliul 
Economic si 
Social
d) Consiliul 
Concurenfei
e) Curtea de 
Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul 
Legislativ prin avizul nr. 140/2022.

6. Alte informatii Nu au fost identificate
Sectiunea a 7-a

y

Activitati de informare publica privind elaborarea 
si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea 
societajii civile 
cu privire la

Proiectul de act normativ a fost elaborat §i prompyat in 
conformitate cu dispozitiile art. 7 alin, (13) di^^^U&^r^ 
52/2003 privind transparenta decizionala in^d^rSfe^t^
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publica, republicata, potrivit c^ora ”(1^) cazul reglementarii 
unei situa^ii care, din cauza circumstantelor sale excep^ionale, 
impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei 
grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte 
normative se supun adoptarii in procedura de urgen^a prevazuta 
de reglement&*ile in vigoare.”

necesitatea 
elaborarii 
proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.2. Informarea 
societa|ii civile 
cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului 
in urma 
implementarii 
proiectului de act 
normativ, precum 
§i efectele asupra 
s^atatii §i 
securitatii

i

cetatenilor sau
diversita|ii
biologice

Nu au fost identificate3. Alte informa^ii

Secfiunea a 8~a 
Masuri de implementare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.1. Masurile de
punere in aplicare
a proiectului de
act normativ de
catre autoritatile
administrafiei
publice centrale
§i /sau locale -
infiin^area unor
noi organisme
sau extinderea
competentelor
institutiilor»
existente
2. Alte informatii Nu au fost identificate
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonan^ei de urgenfa a Guvemului pentru modificarea completarea Ordonanfei 

de urgen^a a Guvemului nr. 130/2020 privind unele masuri pentm acordarea de 

sprijin financiar din fonduri exteme nerambursabile, aferente Programului 
operational Competitivitate 2014-2020, m contextul crizei provocate de COVID-19, 

precum §i alte masuri m domeniul fondurilor europene, pe care il supunem 

Parlamentului spre adoptare.
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TABEL COMPARATIV 
Proiect ORDONANJA DE URGENJA

pnvind modificarea completarea Ordonan^el de urgen^a a Guvernului nr 130/2020 privind unele masun pentru acordarea 
de sprijin finandar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, Tn 

contextul crizei provocate de COVID-19, precum ^i alte masuri Tn domeniul fonduhlor europene

OUG 130/2020 Propunere modificare si completare
Articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„a) administrator al scheme! de ajutor de stat • Ministerul 
Antreprenoriatului si Turismului, denumitin continuare MAT, in 
parteneriat cu agentiile pentru Tntreprinderi mid si mijlocii, 
atragere de investitii ^i promovare a exportului, denumite Tn 
continuare AIMMAIPE, Tn baza contractulul de finantare Tncheiat 
cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, denumit Tn 
continuare MIPE, prin Autoritatea de management pentru 
Programul operational Competitivitate, denumita Tn continuare 
AM-POC, Tn calitate de furnizor de ajutor de stat. 
Administratorul scheme! este Tmputernicit sa deruleze 
proceduri Tn legatura cu schema de ajutor de stat, Tn 
conformitate cu prevederile contractelor de finantare semnate 
cu AM-POC, inclusiv pentru aplicatiile eligibile a caror valoare 
excedeaza plafonul acestor contracte;”

Articolui 2
a) administrator al scheme! de ajutor de stat - Ministerul 
Economiei, Energiei 5! Mediului de Afaceri, denumit Tn 
continuare MEEMA, Tn parteneriat cu agen^iile pentru 
Tntreprinderi mici $i mijlocii, atragere de investi^ii $i promovare 
a exportului, denumite Tn continuare AIMMAIPE, Tn baza 
contractului de finan^are Tncheiat cu Ministerul Fondurilor 
Europene, denumit Tn continuare MFE, prin Autoritatea de 
management pentru Programul operational Competitivitate, 
denumita Tn continuare AM-POC, Tn calitate de furnizor de 
ajutor de stat. Administratorul scheme! este Tmputernicit sa 
deruleze proceduri Tn legatura cu schema de ajutor de stat, Tn 
conformitate cu prevederile contractelor de finantare semnate 
cu AM-POC;

La articolul 11, dupa alineatul (4), se introduc doua no! 
alineate, alin. (4^) ?! (4^) cu urmatorul cuprins:
"(4') Suma de 570.000 mii lei aferenta aplicatiilor eligibile 

depuse pana la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, a caror 
valoare excedeaza plafonului contractului de finantare, 
prevazute la alin. (4) se asigura din bugetul Ministerului 
Antreprenoriatului 5! Turismului, la un articol distinct denumit 
”Sume suportate din buget aferente proiectelor eligibile din 
cadrul scheme! de ajutor de stat Tn contextul crizei provocate 
de COVID-19 a caror valoare excedeaza plafonul contractului de 
finantare”, Tn cadrul titlului din clasificatia bugetara referitor 
la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020 prevazut la art. 11 alin. 
(4) din OrdonanU de urgen^a a Guvernului nr. 40/2015, 
aprobata cu modificari 5! completari prin Legea nr. 105/2016, 
cu modificarile si completarile uiterioare.
"(42) Sumele prevazute la alin. (4’) sunt gestionate de 

Ministerul Antreprenoriatului si Turismului cu respectarea 
acelorasi condi^ii ca cele prevazute Tn contractul de finanUre 
mentionat la art. 16 alin. (1) lit, c) din prezentul act normativ.”




