
 
 
 

 
 

NOUTATEA LEGISLATIVA: NR. 
 

045 / 09.04.2020 
 

Program de sustinere a IMM-urilor 
CADRUL LEGAL: 

 

• HG 282/06.04.2020 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 110/2017 (MO nr.296/08.04.2020) 
• OUG 42/ 02.04.2020 pentru modificarea si completarea OUG 110/2017 privind Prtogramul de sustinere a IMM-urilor (MO 

nr. 283/04.04.2020) 
• OUG 29 / 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal – bugetare (M.O. 230 din 21.03.2020) 
• OUG 110/2017 privind Programul de sustinere a IMM-urilor (M.O. 1029 din 27.12.2017) 
• Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 / 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (M.O 

212 / 16.03.2020) 
 

 
 

Modificarea si completarea OUG 110/2017 privind Programul de sustinere a IMM-urilor 
 
  
GARANTII si subventionare 
DOBANZI acordate de stat prin 
M.F.P. la creditele atrase de IMM-
uri 
Art. 1 alin. (3) OUG 110/2017 
modificat prin OUG 29/2020:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTII si subventionare 
DOBANZI acordate de stat prin 
M.F.P. la creditele atrase de IMM-
uri 
Art. 1 alin. (3) OUG 110/2017 
modificat prin OUG 29/2020: 
 

a) pentru intreprinderile mijlocii - Art. 1 alin. (3) lit. a)  si Art. 1 alin. (31)  
- 80% din valoarea finantarii garantata de stat prin Ministerul Finantelor Publice exclusiv 

dobanzile, comisionalele 
- Valoarea maxima pentru creditele de investitii este de 10.000.000 lei iar pentru capital de 

lucru 5.000.000 lei  
- valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat acordata unui beneficiar nu poate 

depasi  10.000.000 lei (2.000.000 Eur) conform Art1 alin.(34) din OUG 110/2017 modificata 
prin OUG 42/2020 ; 

- subventionarea dobanzii 100% in cadrul schemei de ajutor de minimis 
-  limita finantarii  pentru ambele  finantari  investitii/ capital de lucru :  

(i) dublul sumei reprezentand cheltuieli salariale inregistrate in 2019 sau pentru societatile noi 
suma estimata pentru primii 2 ani de activitate ; SAU  

(ii) 25% din cifra de afaceri neta din 2019 sau venitul brut / norma de venit pentru peroane 
fizice conform Declaratiei 212 ; SAU 

(iii) o valoare rezultata din nevoile de lichiditate pentru 18 luni (costuri de capital/costuri de 
investitii)  
 

b) pentru intreprinderile micro – Art. 1 alin. (3) lit. b)  si Art. 1 alin. (33) : 
- 90% din valoarea finantarii garantate de stat; 
- valoarea finantarii garantate de stat: maxim 500.000 lei; 
- subventionarea 100% a dobanzii creditelor pentru capital de lucru (nu si pentru creditele de 

investitii) pentru perioada 18.03.2020 – 31.12.2020 subventionarea dobanzii se poate 
prelungi in functie de prognoza evolutiei economice conform Art.1 alin.(33) modificat prin 
OUG 42/2020. 

- limita finantarii  pentru ambele  finantari  investitii/ capital de lucru : 
(i) dublul sumei reprezentand cheltuieli salariale inregistrate in 2019 sau pentru societatile noi 

suma estimata pentru primii 2 ani de activitate ; SAU  
(ii) 25% din cifra de afaceri neta din 2019 sau venitul brut / norma de venit pentru peroane 

fizice conform Declaratiei 212 ; SAU 
(iii) valoare rezultata din nevoile de lichiditate pentru 18 luni (costuri de capital/costuri de 

investitii)  
 
c) pentru intreprinderile mici – Art. 1 alin. (3) lit. b)  si Art. 1 alin. (32): 

- 90% din valoarea finantarii garantate de stat ; 
- valoarea finantarii garantate de stat : maxim 1.000.000 lei ; 
- subventionarea 100% a dobanzii creditelor pentru capital de lucru pentru perioada 

18.03.2020 – 31.12.2020 subventionarea dobanzii se poate prelungi in functie de prognoza 
evolutiei economice conform Art.1 alin.(33) modificat prin OUG 42/2020. 

- limita finantarii  pentru ambele  finantari  investitii/ capital de lucru : 
(i) dublul sumei reprezentand cheltuieli salariale inregistrate in 2019 sau pentru societatile noi 

suma estimata pentru primii 2 ani de activitate ; SAU  
(ii) 25% din cifra de afaceri neta din 2019 sau venitul brut / norma de venit pentru peroane 

fizice conform Declaratiei 212 ; SAU 



 

 
CONTINUARE 

(iii) valoare rezultata din nevoile de lichiditate pentru 18 luni (costuri de capital/costuri de 
investitii)  
 

  
1. PRIMA DE GARANTARE  
2. Art. 2 lit. b), Art. 7  OUG 110/2017 

se abroga prin OUG 29/2020: 

Nu se mai datoreza prima de garantare 

  
3. DATORII FISCALE RESTANTE  

Art. 3 alin. (1) lit. h) OUG 110/2017 
modificat prin OUG 29/2020: 

Datoriile fiscale restante se vor achita din linia de credit pentru capital de lucru in cadrul 
programului 

  
4. Durata creditelor garantate de 

stat 
Art. 6 alin. (2) OUG 110/2017 
modificat prin OUG 29/2020: 

o 120 luni pentru investitii 
o 36 luni pentru capital de lucru 

  
‘’Schemei de ajutor de stat pentru 
sustinerea activitatii IMM in 
contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19’’ 
denumita ‘’Schema’’ 

In aplicarea prevederilor OUG 110/2017 se aproba Schema. 
Ajutorul de stat se acorda sub forma de : 

I. garantii pentru imprumuturi 
II. grant in limita sumei de 800.000 Euro (valoare cumulata a comisionului de risc, a 

comisionului de administrare, granatiei acordate, dobanzilor aferente creditelor/ liniilor de 
credit) la cursul BNR valabil la data emiterii acordului de finantare 

 
Prevederi suplimentare mentionate in Schema fata de prevederile mentionate mai sus : 

- durata maxima a finantarii in cazul creditelor pentru investitii – 72 luni fara posibilitate de 
prelungire 

- durata maxima a finantarii in cazul creditelor pentru capital de lucru – 36 luni cu posibilitate 
de prelungire maxim 36 luni 

- durata garantiilor acordate nu poate depasi 6 ani  
- se percepe comisioane de risc pentru garantiile acordate  
- furnizorul Schemei – MFP cu delegarea atributiilor de administrare a Schemei la FNGCIMM  

 
Criterii de eligibilitate : 
a) entitatile beneficiare de ajutor de stat sunt IMM-uri 
b) nu au fost emise decizii de recuperare a unnui ajutor de stat 
c) nu au solicitat alte tipuri de ajutoare de stat pentru aceleasi costuri eligibile 
d) nu se aflau in dificultate in sensul Art.2 pct.18 din Regulamentul (UE) nr.651/2014  
e) declara ca se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent la data de 04.04.2020 

pana la 31.12.2020.Programul de lucru al salariatilor poate fi organizat in functie de 
evolutia activitatii curente. 

 
Procedura de acordare a ajutorului de stat se va aproba prin Hg 282/06.04.2020. 
 
Arhivarea documentelor aferente ajutorului primit – 10 ani de la data primirii ajutorului. 
 
Daca FNGCIMM constata ca beneficiarii nu au respectat prevederile Schemei va solicita 
rambursarea ajutorului de stat primit la care se adauga dobanda calculata conform OUG 
77/2014 la o rata a dobanzii potrivit Regulamentului (UE) 2015/1589 si Regulamentul (CE) 
794/2004. 

 
Andrei Badiu, FCCA, MBA, CECCAR, CAFR  
Partner  
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