
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul proiectuiui de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonan|ei de urgenta a Guvernului privind aprobarea 
fman^area unor programe de garantare m domenii prioritare pentru economia 
romaneasca

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectuiui de act normativ

La nivelul Programului de Guvernare 2021-2024 a fost asumat un 
obiectiv important, constand in sus^inerea acliunilor in vederea reducerii 
decalajelor fafa de economiile statelor din Europa de Vest, prin stimularea 
economica, investilii strategice in infrastructura, educatie, santote, 
inovare §i digitalizare. Pe acesta linie, se propune utilizarea instrumentelor 
financiare ^i a granturilor pentru sectoarele cele mai grav afectate, precum 
§i implementarea de scheme de ajutor de stat pentru investifii noi §i 
garanjii de stat pentru credite, ca mecanisme importante de sus^inere a 
actiunilor in vederea reducerii decalajelor fa^a de economiile statelor din 
Europa de Vest, prin stimularea economica, investifii strategice in 
infrastructura, educatie, sanatate, inovare §i digitalizare.

Un punct important este reprezentat de susjinerea revenirii creditarii, 
in special catre sectorul companiilor nefmanciare, prin continuarea 
programelor de garan^ii guvemamentale in sectoarele economice 
prioritare.

In circumstanfele actuale create de epidemia de COVID-19, toate 
intreprinderile, indiferent de tipul acestora, se pot confrunta cu o lipsa 
acuta de lichiditaji. Atat intreprinderile solvabile, cat §i intreprinderile mai 
pu^in solvabile se pot confrunta cu un deficit brusc de lichiditati sau chiar 
cu indisponibilitatea lichiditatilor. In special IMM-urile sunt expuse 
riscului, Prin urmare, situa^ia economica a multor intreprinderi viabile si a 
angajatilor acestora poate fi afectata in mod grav pe termen scurt §i mediu 
§i pot exista, de asemenea, efecte pe o durata mai lunga, dat fiind ca este 
pusa in pericol supravietuirea acestor intreprinderi.

l.Descrierea
situatiei
actuale

Institufiile finanjatoare joaca un rol esenjial in abordarea efectelor 
epidemiei de COVID-19, prin men^inerea fluxului de^redite catre 
economic, in cazul in care fluxul de credite este supu^:^ui^?a|o1i^rangeri 
severe, activitatea economica va scadea drastic, intruolC^ofi^ificil^entru 

intreprinderi sa isi plateasca fumizorii si angajatii. .5 (ccJ ^ ^
In acest context, este necesara promovarea de poltti^iypubrice.Jintite,
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constand in implementarea unor programe guvernamentale noi de 
garantare cuprinse in pachetul de stimulare economica pentfu IMM.

Considerand ca elementele cadrului macroeconomic actual contureaza 
o situatie exceptionala, se impune luarea unor masuri urgente care sa 
vizeze accesul la garantare §i creditare, in cadrul unor programe de 
garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca, in cadrul 
carora se vor sprijini categoriile de beneficiari eligibili prin acordarea de 
garan^ii de stat pentru creditele destinate realizarii investitiilor §i/sau 
pentru creditele/liniile de credit necesare pentru fmantarea capitalului de 
lucru.

Situafia geopolitica actuala amplifica incertitudinea indusa in sectorul 
creditarii de evolu^ia pandemiei Covid 19, in acest sens majoritatea 
creditorilor adopta o atitudine mai rezervata in privinta finan{arii 
economiei. Astfel, companiile i§i amana planurile de investifii §i 
diminueaza activitatea ca urmare a imposibilitatii asigurarii surselor 
financiare.

Mixul de evenimente general de pandemia Covid 19 §i tensiunile 
geopolitice conduc la necesitatea adoptarii in regim de urgenfa a masurilor 
de sprijin destinate IMM-urilor, adoptarea acestora prin forma unui 
protect de lege necesitand un timp indelungat cu efecte nefaste la nivelul 
companiilor.

2.Schimb&*i
preconizate

Avand in vedere faptul ca marea majoritate a Jarilor dezvoltate sau in 
curs de dezvoltare implementeaza mecanisme de sprijinire a dezvolt^ii 
sectorului IMM, ca principala sursa de creare de locuri de munca §i cu 
pondere majoritara in cre§terea economica, se propune utilizarea 
garantiilor de stat, intrucat este una dintre cele mai eflciente forme de 
sprijin pentru accesul la finanfare al IMM. Astfel, urmarind principiul 
utilizarii unui minimum de resurse pentru obtinerea unui maxim de 
rezultate, propunem utilizarea angajamentelor de tip extrabugetar, pentru 
atingerea obiectivelor ca un num^ de beneficiari IMM cu finanfare 
adecvata (ca urmare a sustinerii cu garantii), atragerea unui volum ridicat 
de finantare privata prin efectul de parghie -„leverage” sau „factorul de 
multiplicare”, prin valorificarea eficienta a surselor publice §i private 
utilizand mecanisme de pia{a. Deseori IMM-urile care au proiecte de 
invest4ii viabile economic nu dispun de garan^ii proprii („colateral”) 
suficiente, astfel incat nu au acces la finantare sau pot obtine doar o 
finantare inadecvata (mai mica decat cea necesara, la costuri §i in conditii 
de rambursare sub-optime).

Astfel, garan^iile emise in cadrul noilor programe guvemamentale de 
garantare catre banca in favoarea beneficiarilor eligibili va inlocui 
colateralul lipsa §i va permite bancii sa acorde cr63iti^^osturile de 
finanjare-garantare urmand sa fie sustinute prin sc^en^^e^u^^r de stat 
asociate acestor noi programe, ale caror caracteris/iS^^^^enfe^^enfiale 

vor fi stabilite prin ordine de ministru.
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Se propune aprobarea unui numar de 4 programe de garantare in 
domeniiJe prioritare; PROGRAMUL IMM PROD, PROGRAMUL 
RURAL INVEST, PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT §i 
PROGRAMUL INNOVATION. Programele vor fi implementate sub 
forma de scheme de ajutor de stat prin care se acorda garan{ii granturi 
avand ca obiectiv deblocarea accesului la finanfare al beneficiarilor care 
se confrunta cu un deficit de lichiditati general de pandemia COVID-19, 
Tn vederea realizarii proiectelor de investijii §i asigurarii continuita{ii in 
desfa§urarea activita^ii acestora.

Prin derogare de la prevederile privind datoria publica, se propune 
instituirea unui mecanism unitar de garantare, in baza c^uia Ministerul 
Finantelor este autorizat si mandateze:

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderile Mici §i Mijlocii S.A.-IFN §i Fondul Roman de 
Contragarantare SA. pentru a acorda facilita^i beneficiarilor eligibili 
ai programelor IMM PROD, GARANT CONSTRUCT §i 
INOVATION,

- Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN pentru a 
acorda facilitafi beneficiarilor eligibili ai programului RURAL 
INVEST, in numele §i in contul statului,

constand in ajutor de stat sub forma de garan^ii, care acopera in proporjie 
de maximum 90% creditele acordate de catre institujii de credit pentru 
realizarea investitiilor §i/sau pentru sustinerea activita^ii curente.

Sursa de plata in cazul executarii garanfiilor acordate de catre 
F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, Fondul Roman de Contragarantare, respectiv 
Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN este bugetui de stat, 
prin bugetui Ministerului Finantelor - Ac^iuni generale, titlul "Alte 
transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garan{iilor 
acordate din bugetui de stat", cod 55.01.50.

Ajutoarele de stat sub forma grantului vor include:
- valoarea comisionului de rise §i a comisionului de 

administrare pe toata perioada de valabilitate a garanfiei acordate,
- dobanda aferenta creditelor/Iiniilor de credite pe perioadele 

prevazute in procedurile de implementare ale fiecarui program, §i
- o componenta nerambursabila de maximum 10% din 

valoarea finanfarii garantate care se suporta din bugetui de stat, prin 
bugetui Ministerului Finanjelor - Acfiuni generale, in condifiile 
prevazute in schemele de ajutor de stat.

Schemele de ajutor de stat vor fi aprobate prin ordine de ministru 
dupa emiterea deciziei de autorizare de catre Comisia Europeana §i prin 
ele vor fi prev^ute caracteristicile creditelor garantate, categoriile de 
beneficiari eligibili, modalitatea §i condifiile de acordare^^Jgaranfiilor, 
procedura de solufionare a cererilor de plats a ajutoruJ^^^^Sf^i^stand 
in garanfii de stat ^i granturi, procedura de raporta/i^^i^^^toiazare a 
ajutoarelor de stat, reguli de gestionare a plafoanelor 5mill^^ar^nfiilor,
etc.
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In cazul creditelor de investi^ii acordate in cadrul programelor de 
garantare, garan^ia de stat este garantata cu ipoteca legala imobiliara §i/sau 
mobiliara asupra activelor fmanfate prin credit.

In cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanl&*ii capitalului de 
lucru acordate in cadrul programelor de garantare, garan^ia de stat este 
garantata cu ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor 
conturilor deschise de beneficiarii programului la institu{ia de creditare.

Intre Ministerul Finanlelor §i Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici §i Mijlocii S.A. -IFN, Fondul de 
Garantare a Creditului Rural S,A.-IFN respectiv Fondul Roman de 
Contragarantare S.A. se incheie cate o convenlie prin care se stabilesc 
drepturile §i obligatiile parjilor in derularea finant&rii prin credite bancare 
cu garan^ie de stat.

Pentru facilitarea implementarii programelor, se propune introducerea 
unei prevederi potrivit ctoia contractele prin care Fondul National de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici §i Mijlocii S.A. -IFN, 
Fondul de Garantare a Creditului Rural S,A.-IFN §i Fondul Roman de 
Contragarantare S.A. acorda garanliile in cadrul programelor de garantare 
constituie titluri executorii §i au valoare de inscrisuri autentice.

Crean^ele rezultate din plata garan^iilor de stat acordate ^i platite 
institutiei de credit in cadrul programelor sunt asimilate creanlelor 
bugetare a c^or colectare §i recuperare se efectueaza de catre organele 
fiscale competente ale Agen^iei Na^ionale de Administrare Fiscala, 
conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.

Pentru neplata la scadenfa a creantelor izvorate din plata garan{iilor 
acordate in cadrul programelor de garantare se datoreaza dobanzi §i 
penalitali de intarziere conform dispoziliilor Legii nr. 207/2015, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, calculate de cttre organele fiscale 
competente ale Agen^iei Nalionale de Administrare Fiscala incepand cu 
ziua urmatoare datei plajii sumei rezultate din plata garanjiei de stat §i 
pana la data stingerii inclusiv §i sunt recuperate de catre acestea.

In cazul creditelor de investijii, in vederea recuper&*ii sumelor 
rezultate din plata garanliilor, valorificarea activelor fman^ate prin credit 
care fac obiectul contractului de garantare in cadrul procedurii de 
executare silita se efectueaza de c^tre organele fiscale competente ale 
Agen^iei Nationale de Administrare Fiscala.

Obiectivele specifice §i caracteristicile programelor sunt urmatoarele:
1. PROGRAMUL IMM PROD, are ca deziderat asigurarea 

lichiditatilor si finanjarea investitiilor realizate de catre IMM-uri, 
inclusiv start-upuri, din zona urbana, pentru urmtoarde obiective 
specifice:

- incurajarea produc^iei autohtone de bunu|i^cd^arg^‘c6nsum,
cre^terea capacitafii de productie, : \

- reconversia de la intermediere la produclie]^
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- digitalizarea activitatii,
- alinierea/imbunatatirea standardelor de mediu (inclusiv 

imbunatatirea eficien|ei energetice m cadrul proceselor de 

productie).
In vederea realiz^ii obiectivelor specifice, in cadrul Programului 

IMM PROD se pot finanja urmatoarele cheltuieli constand in:
a) Achizifia de echipamente utilaje, inclusiv pentru reconversia de 

la intermediere la produc^ie sau demararea de activitafi noi de producjie;
b) Construcfia, achizi|ia, amenajarea de terenuri si hale destinate 

productiei
c) Achizifia de echipamente, softuri, consultanja pentru transformarea 

digitala a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM 
urile care activeaza §i dezvolta proiecte in industria producatoare

d) Achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de 
mediu care sa genereze eficien^a energetica consumului propriu, panouri 
solare, sta|ii de biogaz, stajii de reciclare

e) finanfarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, 
materiale §i m^furi ( in cazul companiilor producatoare care de|in 
propriile lanpiri de distribujie) §i a altor cheltuieli de exploatare, pentru 
firmele care inten{ioneaza sa deschida/dezvolte/diversifice activita^i de 
productie, inclusiv pentru internationalizare, ori sa faca reconversia de la 
intermediere la productie.

Schema de ajutor de stat asociata programului IMM PROD se aproba 
prin ordin al ministrului finantelor.

Pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al garanliilor 
care pot fi acordate in cadrul programului de 1,500.000.000 lei. Bugetul 
schemei de ajutor de stat este de 268.544.792 lei, pentru un numar de 
2.550 de beneficiari.

- PROGRAMUL RURAL INVEST are ca deziderat asigurarea 
lichiditatilor §i fmantarea investitiilor realizate de catre beneficiarii 
eligibili care i§i localizeaza productia in mediul rural §i urban mic, pentru 
incurajarea dezvoltm-ii afacerilor in aceste zone.

In cadrul acestui program se acorda credite de investifii §i capital de 
lucru pentru finantarea:

- Achizitia de terenuri agricole §i achizitia de p&^i sociale ale 
intreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii §i 
industriei alimentare;

-Dotare/retehnologizare §i automatizare;
-Alinierea la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta si 

independenta energetica;
-Refinanjare credite de investitii si/sau credite pentru captel^e.lucru;
-Adeverinte de depozitare pentru producatorii de
-Agricultura, industrie alimentara, piscicultura §i
Schema de ajutor de stat asociata programului ^rOba

prin ordin comun al ministrului finanlelor si ministrpl&j^agricfllM^i gi
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dezvoltarii rurale.
Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului RURAL 

INVEST este de 530.583.333 lei, pentru un numar estimat de 4.286 de 
beneficiari, iar pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al 
garan^iilor care pot fi acordate m cadrul programului de 2.500.000.000 lei.

- PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT are ca deziderat 
asigurarea lichidita^ilor §i finan^ii investifiilor pentru IMM-urile din 
sectorul construcjiilor §i unita^ile administrativ-teritoriale implicate m 
proiecte privind imbunatatirea eficientei energetice, investi|ii In domeniul 
energiei verzi §i aliniere la obiectivele de mediu.

In cadrul programului GARANT CONSTRUCT se propune aprobarea 
Subprogramului de susfinere a proiectelor de investi^ii pentru IMM-urile 
din sectorul construcjii §i a Subprogramului de susfinere a proiectelor de 
investijii de scara micS pentru UAT-uri, care presupun finanjarea unor 
activitafi din sectorul construcjiilor:

in cadrul Programului GARANT CONSTRUCT se propune 
finan^rea urmatoarelor cheltuieli:

a) achizijia de echipamente §i utilaje de constructii, logistica 
industrials inclusiv pentru demararea de activitSJi noi in sectorul 
construc^ii;

b) construcfia, achizifia, amenajarea de hale pentru uz propriu inclusiv 
pentru demararea de activita^i noi in sectorul constructii;

c) achizitia de echipamente, softuri, consultants pentru transformarea 
digitals a beneficiarilor care deruleazS contracte in sectorul constructii;

d) achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de 
mediu care sa genereze eficienta consumului propriu, panouri solare, 
statii de biogaz, statii de reciclare;

e) finantarea capitalului de lucru pentru achizitia de materiale de 
constructii, combustibil, energie,

f) plata salariilor pentru IMM-urile care deruleazS contracte in 
sectorul constructii.

Schema de ajutor de stat asociata programului Garant Construct se 
aproba prin ordin comun al ministrului finantelor si ministrului 
dezvoltSrii, lucrSrilor publice si administratiei.

Pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al 
garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului de 2.500.000.000 lei, 
din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de sustinere a proiectelor 
de investitii pentru IMM-urile din sectorul constructii ^i 1.250.000.000 lei 
pentru Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica 
pentru UAT-uri, care presupun finantarea unor activitSd din sectorul 
constructiilor. Pentru Programul GARANT CONSTRUCT se propune un 
buget al schemei de ajutor de stat de 495.572.822 lei, pentru un numar de 
4.165 de beneficiari.

Avand in vedere faptul ca, potrivit prevederilor art0vSi^(4) din H.G. 
nr.477/2020 „Ministerul LucrSrilor Publice, DezvpjMt^l^^ministratiei 

este autoritatea pentru: lucrSri publice, conlt^tHl^dt^'h.iplina in
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constructii, amenajarea teritoriului, urbanism, arhitecturS, amenajarea 
spajiului mafitim, mobilitate urbana, locuire, locuinje, cladiri de locuit, 
reabilitarea termicS a cladirilor, gestiune §i dezvoltare imobiliar-edilitara, 
dezvoltare regional^, coeziune ?! dezvoltare teritoriala, cooperare 
transfrontaliera, transna^ionala §i interregionala, descentralizare, reform^ 
5i reorganizare administrativ-teritoriala, reform^ in administra^ia publica, 
funcjie public^ fiscalitate locals, proceduri fiscale locale, finance publice 
locale, atestarea domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, 
dezvoltarea serviciilor comunitare de utilitaji publice, ajutor de stat 
aprobat de autorita^ile administra^iei publice locale, parcuri industriale, 
programarea, coordonarea, monitorizarea ?! controlul utilizarii asistenjei 
fmanciare nerambursabile acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana 
pentru programele din domeniile sale de activitate, precum §i formarea §i 
perfecfionarea profesionalS a personalului din administra^ia publica.”, 
avand atat calitatea de reglementator in domeniul standardelor aplicabile 
in materia construcfiilor, cat in domeniul administra^iei publice, se 
propune elaborarea in comun a schemei de ajutor de stat asociate 
programului §i aprobarea acesteia prin ordin comun al ministrului 
finan{elor §i ministrului dezvoltarii, lucrSrilor publice §i administra^iei.

- PROGRAMUL INNOVATION are care deziderat sprijinirea 
capacitafii de inovare, susfinerii activitafilor la export ale IMM-urilor cu 
activitate in domenii de corner^ ^i servicii, cu cifra de afaceri mai mica de 
1 mil. €, care activeaza in industria exportatoare, nepoluantS.

in cadrul Programului INOVATION vor putea fi finan^ate activitati 
constand in:

a) stimularea exporturilor romane§ti;
b) sustinerea tranzacjiilor intemajionale §i a investi^iilor romane§ti in 

strainatate;
c) stimularea comertului on-line §i a digitalizarii;
d) retehnologizarea companiilor locale
e) achizi^ii software §i certificate de e-commerce §i de administrare a 

unei firme;
f) ob^inerea brevetelor de inven^ie privind produse, strategii, mediu, 

digitalizare.

Schema de ajutor de stat asociata programului INOVATION se 
aproba prin ordin comun al ministrului finanfelor §i ministrului cercetarii, 
inovarii §i digitalizarii.

Pentru anul 2022, se propune un plafon total al garanjiilor care pot fi 
acordate in cadrul programului de 1.000.000.000 lei, P^I^Pp^ogramul 
INOVATION, se propune un buget al schemei deC^^nM^^s^tat de 
214.550.000 lei, pentru un numar de 1.835 de beneficiaijif^/^^^iW '
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Nu este cazul3.Alte
informatii

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

1. Impactul 
macroeconomic

Programele au ca obiectiv diminuarea, in contextul actualei 
epidemii COVID-19, riscurilor unei recesiuni care sa afecteze 
intreaga economic a tarii cu consecinte negative asupra 
intreprinderilor si locurilor de munca. Pentru a garanta 
disponibilitatea in continuare de lichiditati suficiente pe piaja, 
pentru a contracara pagubele provocate intreprinderilor sanatoase 
§i pentru a pastra continuitatea activita^ii economice in timpul 
epidemiei §i dupa incheierea epidemiei de COVID-19, este 
necesar ca aceste programe sa asigure resursele fmanciare 
necesare pentru traversarea perioadei epidemiei. Principalul 
raspuns la coronavirus va proven! din bugetele na^ionale ale 
statelor membre. Normele UE privind ajutoarele de stat permit 
statelor membre sa ia masuri rapide §i eficace pentru a sprijini 
cetafenii §i intreprinderile, in special IMM-urile, care se confrunta 
cu dificulta^i economice din cauza epidemiei de COVID-19.

Aceste Programe vor contribui la menfinerea locurilor de 
munca existente la nivelul intreprinderilor mici §i mijlocii §i la 
asigurarea continuitafii activitatii acestora, cu plata impozitelor, 
contribufiilor §i taxelor datorate bugetului de stat §i celorlalte 
bugete.

I'^l. Impactul 
asupra mediului 
concurential §i 
domeniului 
ajutoarelor de stat

Programele propuse se implementeaza prin intermediul unor 
scheme de ajutor de stat care vor fi notificate Comisiei Europene 
in baza Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de 
sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID- 
19 2020/C 91 I/Ol. Schemele de ajutor de stat vor fi aprobate prin 
ordine de ministru dupa emiterea deciziei de autorizare de catre 
Comisia Europeana cu respectarea procedurilor prev^ute de 
O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul 
ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii concurenfei nr. 21/1996.

Pentru evitarea dublei finanfm, la elaborarea schemelor de 
ajutor de stat se va asigura demarcarea ?i complementaritatea cu 
alte ajutoare acordate in temeiul altor programe cu finantare 
najionala sau U.E.

Proiectul de act normativ va avea impa'S^lvotL.^.^^^^^-^.^ 
mediului de afaceri prin inlesnirea accesiSm^^l^^ma^are a 
intreprinderilor mici gi mijlocii, pentru stabiMaf^a^^Mti.4^I|kM

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri
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urilor afectate de criza economica. Prin implementarea masurilor 
propuse se vor obtine efecte antrenante in economie, cu utilizarea 
unui minim de resurse publice. Pentru crearea unui cadru favorabil 
pentru cre^terea gradului de bancarizare al IMM-urilor §i de 
imbunatatire a accesului acestora la fman^are, este necesara 
crearea unui cadru legal adecvat, astfel incat statul sa poata acorda 
sprijin IMM-urilor pentru facilitarea §i sustinerea accesului 
acestora la finantare.

La nivelul cadrului macroeconomic s-a constatat existen^a unei 
tendinte de imbunatatire a performanlelor economice §1 fmanciare 
ale companiilor nefinanciare, care trebuie sus{inuta prin masuri 
adecvate de sprijin in vederea asigurarii accesului la finantare.

Relansarea pe baze sustenabile a creditmi catre sectoral IMM, 
caracterizat prin dinamism §i diversitate, prin luarea in regim de 
urgen^a a unor masuri care sa raspunda nevoilor de finantare §i 
garantare specifice acestui sector, va contribui la crearea 
premiselor necesare pentru functionarea in parametrii normal! a 
acestui sector deosebit de important pentru economia romaneasca, 
§tiut fiind faptul ca cca. 2/3 din popula^ia activa pe pia^a foi^ei de 
munca i$i desfa^oara activitatea in acest sector._______________

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.2.1. Impactul asupra
sarcinilor
administrative

Proiectul de act normativ se adreseaza tuturor categoriilor de 
IMM-uri, avand un impact direct pozitiv prin sprijinirea accesului 
la finanjare pe perioada efectelor datorate r^pandirii virusului 
SARS-CoV2.

2.2. Impactul asupra 
intreprinderilor mici 
si mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect3.Impactul social
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect4.1mpactul asupra 

mediului
5.Alte informatii Nu au fost identificate

Sec^iunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)
mii lei -

Indicator! Urmatorii 4 ani Media
urmatorii or 5 

ani, dupa 
anul curent

An
curent

1 2 3 4 5 6 7
Impact previzionat 2022 2023 2024 2025

Impactul bugetar cu influenje pec^|im»^^gpra^Y^at 
veniturilor cat §i a cheltuielilor Stuf^^u^^n^ral 

consolidat se va detalia prin schemei^)db^aiutQ^3^/stat

1 .Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
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aferente programelor dupS emiterea deciziei de autorizare 
de catre Comisia Europeana.

Impactxil financial va fi pozitiv prin incasarile la bugetul 
de stat generate de cre§terea numarului de salariaji §i 
cre§terea contributiilor la bugetele asigurarilor sociale, 
concomitent cu scaderea cheltuielilor bugetare aferente 
ajutorului de §omaj. De asemenea, dinamiz^ea sectorului 
IMM-urilor va avea un impact pozitiv asupra 
perspectivelor de cre§tere economica cu implica^ii pozitive 
$i asupra Tncasarilor la bugetul general consolidat.

a) bugetul de stat, din 
acesta:
-impozit pe profit
b) bugete locale: 
-impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale
-contributii de asigurari

2.Modificari ale 
cheltuielilor bugetare din 
care:
a) bugetul de stat, din 
acesta:
-cheltuieli de personal
b) bugete locale: 
-cheltuieli de personal

Pentru Programul IMM PROD se propune un buget al 
scheme! de ajutor de stat de 268.544,792 lei, pentru un 
numar de 2.550 de beneficiari.

Pentru Programul RURAL INVEST se propune un buget 
al scheme! de ajutor de stat de 530.583.333 lei, pentru un 
numar estimat de 4.286 de beneficiari.

Pentru Programul GARANT CONSTRUCT se propune 
un buget al scheme! de ajutor de stat de 495.572.822 lei, 
pentru un numar de 4.165 de beneficiari .

Pentru Programul INOVATION, se propune un buget al 
scheme! de ajutor de stat de 214.550.000 lei, pentru un 
numar de 1.835 de beneficiari.

3,Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete local

Nu este cazul

4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terilor de 
cheltuieli

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5. Propuneri pentru 
acoperirea scaderilor de 
venituri

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificarilor veniturilor Nu este cazul

§i/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informajii La momentul acordarii, garanjiile care vor fi emise in 

cadrul Programelor nu reprezinta piafi din bugetul de stat, 
ci determina exclusiv majorarea datoriei publice.

Suma reprezentand valoarea de executare a garantiilor 
care nu a fost recuperata in cursul acelma5i^^ga^e^pact 
asupra bugetului anului in care ace^ea^s^^^uta §i 
reprezinta cheltuiaia a bugetului de
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Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

Ministerul Finanfelor, Ministerul Dezvoltmi,
Lucrarilor Publice Administratiei, Ministerul
Cercetarii, Dezvoltarii §i Inov^ii §i Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vor emite ordine 
care vor aproba proceduri de implementare, care vor 
aproba caracteristicile creditelor garantate in cadrul 
fiecarui program, categoriile de beneficiari eligibili, 
modalitatea §i condi^iile de acordare a garantiilor, 
monitorizare §i solu^ionare a cererilor de plata a 
garanjiilor de stat §i de acordare a granturilor,
regulile de gestionare a plafoanelor anuale §i 
garanfiilor, precum §i caracteristicile schemelor de 
ajutor de stat asociate fiecarui program de garantare.

l.Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative in vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;

In cazul programului IMM PROD aceste elemente 
vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanjelor, 
pentru programul GARANT CONSTRUCT prin 
ordin comun al ministrului finanjelor §i al ministrului 
dezvolt^ii, lucrarilor publice §i administra|iei, pentru 
programul INOVATION prin ordin comun al 
ministrului finantelor §i al ministrului cercetarii, 
inovarii si digitaliz^ii iar pentru programul RURAL 
INVEST prin ordin comun al ministrului finanjelor si 
al ministrului agriculturii §i dezvolt^ii rurale.

b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea 
implementarii noilor dispozilii.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

11. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legisla^ia in 
domeniul achizitiilor publice
2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legisla^ia 
comunitara in cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

3.Hotarari ale Cur{ii de Justifie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

4. Alte acte normative §i/sau 
documente intemationale din 
care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

5.Alte informalii Nu au fost identificate.
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Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1 .Informatii privind procesul de consultare 
cu org^iza^ii neguvemamentale, instituite 
de cercetare §i alte organisme implicate

Proiectul a fost elaborat in colaborare cu 
mandatarii desemnati ai statului roman, 
respectiv FNGCIMM, FRC ?i FGCR.
Au fost consultate structurile asociative ale 
autoritatilor administrafiei publice locale.

2.Fundamentarea alegerii .organizatiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum §i a 
modului in care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectivul 
proiectului de act normativ

Proiectului de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

S.Consult^ile organizate cu autorita^ile 
administratiei publice locale, in situa^ia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activitaji ale acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii- Guvemului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritafilor administraliei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative.

Nu este cazul

4.Consultarile desfa§urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hot^arii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect.

5.Informa{ii privind avizarea de catre:
a) Consiliul legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

a) Proiectul prezentului act normativ a fost 
avizat de Consiliul Legislativ prin avizul 
nr. 262/2022,
b) Nu este cazul
c) Proiectul prezentului act normativ a fost 
avizat de Consiliul Economic §i Social prin 
avizul nr. 1232/2022.
d) Consiliul Concurentei a emis adresa nr. 
RG/2250/2022.
e) Nu este cazul

6.Alte informatii Nu au fost identificate
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Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea implementarea proiectului de

act normativ

1 .Informarea societatii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborarii proiectului de act 
normativ

Au fost respectate prevederile Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul Guvemului, pentru elaborarea, 
avizarea §i prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum 
§i a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, 
aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 561/2009. 
Proiectul a fost postal pe site-ul Ministerului Finan^elor.
Proiectul de ordonanfl de urgenja a fost inifiat in 
condifille art.7 alin (13) din Legea nr.52/2003.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.2.Informarea societatii civile 

cu privire la eventualul 
impact asupra mediului in 
urma implementarii 
proiectului de act normativ, 
precum §i efectele asupra 
sanatatii §i securitafii 
cetateanului sau diversitatii 
biologice
3. Alte informatii Nu au fost identificate

Sec|iunea a 8-a 
Masuri de Implementare

1 .Masuri de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritajile administrative publice 
centrale §i/sau locale-infiinlarea sau 
extinderea competen^ei institutiilor 
existente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

2. Alte infoimatii Nu au fost identificate
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonantei de urgen^a a Guvernului pentru aprobarea §i fmantarea unor programe de 

garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca, pe care il supunem 

Parlamentului spre adoptare.

iiP/ii
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