
GUVERNUL ROMANIEI 
ORDONANJA DE URGENTA

pentru modificarea completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea 

mfiinfarii dezvoltarii intreprinderilor mici mijlocii

in scopul cre^i unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin 

Programul de guvemare, de realizare a unei cre^teri economice inteligente, 

sustenabile §i inclusive, bazate pe digitalizare, 

pregatire antreprenoriala,

luand in considerare necesitatea urgenta de asigurare a unui cadru favorabil 
intoarcerii in tara a ceta^enilor romani din diaspora,

{inand cont de schimb^ile cu care societatea incepe sa se confrunte ca 

urmare a globaliz^ii §i de faptul ca dezvoltarea economica se bazeaza astazi in 

mare masura pe utilizarea tehnologiilor noi, inovative pentru atingerea unui nivel 

ridicat de competitivitate,

analizand datele ingrijoratoare publicate de Registrul Comeifului conform 

carora numtail de intreprinderi inmatriculate a scazut de la inceputul pandemiei de 

COVID-19 cu 28,77% in anul 2020 fata de 2019,

avand in vedere ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanfa 

de urgenta va genera ineficien^a §i pierderi, neadaptarea companiilor romane^ti la 

perioada post-pandemica, afectarea in continuare a unei mari p^i a antreprenorilor

dezvoltare durabila, inovare §i
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Romaniei care se confrunta, pe langa restric|iile impuse de pandemia de COVID- 

19 §i cu fenomenul lipsei acute de fmanjare,

tinand cont de rezultatele in economia romaneasca a primelor doua edi|ii ale 

Programului pentru stimularea infiintarii de intreprinderi mici §i mijlocii „Start-up 

Nation - Romania” ce au condus la crearea a peste 45,000 de noi locuri de munca, 

din care peste 30.000 din randul absolventilor, §omerilor sau persoanelor 

defavorizate, dar §i datorita faptului ca ajutorul fmanciar primit de catre 

beneficiarii primelor doua edijli a condus la o rata de supraviepiire a afacerilor de 

peste 99%, cu impact pozitiv asupra veniturilor bugetare,

luand in considerare ca prima editie 2017 a Programului pentru stimularea 

infiin{mi de intreprinderi mici §i mijlocii „Start-up Nation - Romania”, a condus 

la o crestere a intreprinderilor inmatriculate fafa de anul 2016 de 28,98% iar a doua 

editie 2018 a programului a mentinut rata anuala de inmatriculari la peste 135.000 

de noi firme anual,

analizand consecinfele economice generate de masurile restrictive aplicate in 

contextul pandemiei de COVID-19, intervine necesitatea urgenta a adoptarii unor 

masuri de natura economico-financiara, reprezentand acfiuni esentiale pentru a 

atenua repercusiunile negative asupra economiei §i asupra cetajenilor, precum §i 

necesitatea §i oportunitatea dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii.

Avand in vedere ca economia Uniunii Europene indica o incetinire a 

cre^terii economice, printre provocari enumerandu-se procesul de imbatranire a 

populajiei, digitalizarea, razboaiele comerciale, Brexit-ul, pandemia de COVID-19, 

pentru a elimina decalajele care persista intre statele membre §i intre regiunile din 

interiorul acestora, sunt necesare investitii suplimentare §i imediate in procesul de 

sprijinire a infiinfarii dezvoltmi intreprinderilor mici §i mijlocii.

2



Luand in considerare ca nevoile investitionale importante nu pot fi acoperite 

doar prin acordarea de credite sau garantii, acestea putand fi eficient completate de 

subvenfii granturi mai apropiate de piata, in special pentru intreprinderile aflate 

la inceput de drum,

Jinand cont de necesitatea sprijinirii dezvoltarii sectorului intreprinderilor 

mici §i mijlocii din Romania prin sustinerea investifiilor realizate de intreprinderile 

nou-infiintate, precum §i de intreprinderile mici §i mijlocii (IMM) din domenii de 

activitate grav afectate de pandemia de COVID-19, in contextul dispozijiilor art.25 

din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiinjarii §i dezvoltarii intreprinderilor 

mici §i mijlocii, cu modificmle §i completarile ulterioare, §i ale anexei nr. 3/60 la 

Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021,

din cauza intretinerii §i amplificarii fenomenului birocratic legat de 

finantarea IMM-urilor se impune gasirea unor solutii de menjinere a activitajii 

acestora pentru evitarea cresterii ratei de insolventa §i faliment, fapt care poate 

genera efecte negative asupra economiei romanesti §i implicit angajamentelor 

asumate de Romania fata de Comisia Europeana,

avand in vedere obligalia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii 

Europene, de a asigura transpunerea §i implementarea corecta §i integrals a acquis- 

ului european, pentru realizarea obiectivelor prevazute in Rezolutia Parlamentului 

European din 15 septembrie 2016 referitoare la accesul la finan^are al IMM-urilor 

§i cre^terea diversitajii finanlarii IMM-urilor in cadrul uniunii piejelor de capital, 

avand in vedere ca neimplementarea in regim de urgenfa a schimb^ilor 

legislative propuse genereaza consecin|e negative asupra numarului de 

intreprinderi existente si implicit asupra economiei nalionale, prin neindeplinirea 

de catre operatorii economic! romani a obligajiilor contractuale, prin generarea 

unor efecte negative precum restrangerea activitatii intreprinderilor, toate acestea
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conducand la reducerea numarului de salariati migrarea forfei de munca peste 

granife.

adoptarea cadrului legal de reglementare este imperios necesara din cauza 

situatiei exceptional generate de pandemia de COVID-19 in care se afla 

intreprinderile mici §i mijlocii, corelata cu riscul de neangajare a tinerilor 

absolvenji, a persoanelor defavorizate §i a ^omerilor, a scaderii drastice a 

numarului de noi firme in Romania si implicit a incas^lor viitoare la btigetul de 

stat,

lipsa ajutorului in finan|area intreprinderilor mici §i mijlocii corelata cu 

situafia exceptionala generata de pandemia de COVID-19 va conduce in 

urmatoarea perioada la suspendarea activitatii acestora, inchiderea operationala §i 

chiar la dizolvarea §i lichidarea celor mai multe astfel de intreprinderi, cu riscul 
eliminarii locurilor de munca §i cre^terii alarmante a ^omajului.

De asemenea, solufia are in vedere ca fluctuafia pietei muncii in intreaga 

Uniune Europeana necesita reactii §i adapts rapide, astfel ca factorul timp devine 

un element determinant in activitatea orictoi companii. In considerarea faptului ca 

aceste elemente vizeaza interesul general public §i constituie situatii extraordinare, 

a caror reglementare nu poate fi amanata,

urgen^a reglementarii fiind determinata, pe de o parte, de riscul diminuarii 

resurselor atrase de la bugetul de stat pentru dezvoltarea investitiilor in diferite 

sectoare ale economiei nationale, fiind astfel afectata dezvoltarea economica a 

Romaniei, iar, pe de alta parte, de imposibilitatea lansarii in timp util a doua 

programe nationale destinate sprijinirii intreprinderilor mici §i mijlocii romane^ti, 

unul dedicat intreprinderilor aflate la inceput de drum §i al doilea dedicat sectorului 

HoReCa, cel mai afectat sector economic in urma pandemiei, desi programele 

dispun de bugete alocate prin Legea nr. 317/2021.

DV4 ■n 33 c-



Avand in vedere angajamentele asumate prin Planul National de Redresare 

Rezilien|a al Romaniei care au ca obiectiv crearea unui mediu sustenabil, predictiv 

si simpliflcat pentru derularea activita{ii mediului de afaceri, cre§terea accesului la 

finantare, prin dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor intreprinderilor,

respectiv prevederile care privesc reformarea modului de aplicare a testului 

IMM §i transparentizarea procesului legislativ, astfel incat sa fie in acord cu 

documente europene in vigoare, cum ar fi: „0 strategic pentru IMM-uri pentru o 

Europa sustenabila §i digitala (2020)” §i „Small Business Act”,

reforma, care are termene de implementare, iar modificarea prevederilor 

referitoare la aplicabilitatea Testului IMM trebuie realizate pana in trimestrul al 
treilea al anului 2022, fapt care justifica §i urgenta.

A

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public 

§i constituie situafii de urgenta §i extraordinare a c^or reglementare nu poate fi 

amanata,
A

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitufia Romaniei, republicata.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanfa de urgen^a.

Articol unic. - Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiinfarii §i 

dezvoltarii intreprinderilor mici §i mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile §i complet^ile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, alineatul (3) se modifica va avea urmatorul cuprins:
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„(3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative 

asupra intreprinderilor mici si mijlocii este un organism consultativ, fca 

personalitate juridica, care se infiinteaza §i flinctioneaza sub coordonarea autoritatii 

administra^iei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si 

mijlocii. Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra 

intreprinderilor mici §i mijlocii este format din membrii desemna|i de ministere §i 
alte autoritati ale administratiei publice centrale, camere de comerf §i Industrie, 

patronate §i organizafii neguvemamentale de reprezentare a intreprinderilor mici §i 

mijlocii, cadre universitare, cercetatori, economist! §i organizajii ale mediului 

asociativ §i sindicate.”

2. La articolul 9, dupa alineatui (3) se introduce un nou alineat, alin. 
(3^), cu urmatorul cuprins:

„(3^) Raportul privind aplicarea Testului IMM confine in mod obligatoriu, o 

rubrica cu sarcinile administrative introduse pentru intreprinderile mici §i mijlocii, 

precum §i cu cele eliminate. In elaborarea actului normativ cu impact asupra 

intreprinderilor mici §i mijlocii, initiatorul se va asigura de respectarea principiului 

numarului constant, respectiv, in cazul introducerii unei sarcini administrative, va 

elimina obligatoriu cel putin o alta existenta.”

3. La articolul 9, dupa alineatui (4) se introduce un nou alineat, alin. 
(4^),cu urmatorul cuprins:

„(4^) Initiatorul actului normativ §i autoritatea publica centrala care asigura 

secretariatul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative 

asupra intreprinderilor mici §i mijlocii au obligafia sa publice pe site-ul web 

propriu rezultatele testului IMM, respectiv avizul Grupului pentru evaluarea
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impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici §i mijlocii, 
in termen de 30 de zile de la data primirii acestuia.”

4. La articolul 9^, alineatul (4) se modiHca si va avea urmatorul
cuprins:

„(4) Evaluarea sistematica a impactului proiectelor de acte normative 

prevazute la alin. (1) se face prin aplicarea Testului IMM. Testul IMM se 

efectueaza de catre inifiatorul actului normativ, inainte de demararea procesului de 

avizare a acestuia.”

5. La articolul 9^, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alin. 
(4^) §i (4^), cu urmatorul cuprins:

Initiatorul actului normativ poate alege in vederea consultarilor una 

dintre urmatoarele modalitali; sondaj online, mese rotunde, forumuri §i consult^! 

online.

(4^) Inijiatorul actului normativ fine cont de propunerile rezultate in urma 

consultmlor care au stat la baza aplicmi Testului IMM, in vederea finalizarii 
proiectului de act normativ.”

6. La articolul 25^, dupa litera k^) se introduc doua noi litere, lit. k^) ^i 
k"*), cu urmatorul cuprins:

„k^) programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici §i mijlocii 
„Start-up Nation - ROMANIA”;

k‘*) programul privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar 

pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de 

alimentafie §i agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul
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