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ORDONANŢĂ  

privind instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în 
vederea depăşirii actualei crize economice 

 
Luând în considerare înrăutăţirea indicatorilor economico-financiari ai 

operatorilor economici şi estimând creşterea riscului privind imposibilitatea 
asigurării nivelului de lichidităţi necesare operatorilor economici în vederea 
derulării şi finalizării unor programe de investiţii; 

constatând scăderea volumului de investiţii şi apreciind că în urma unor 
analize asupra costurilor de producţie tot mai mulţi operatori economici vor 
decide măsuri severe pentru depăşirea perioadei de criză, constând în închideri 
de capacităţi şi concedieri de personal, 

în contextul în care Comisia Europeană, cu consultarea statelor membre, a 
creat cadrul general legal pentru măsuri necesare sprijinirii operatorilor 
economici în vederea atenuării efectelor crizei economice mondiale, 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 1 pct. I. 

10 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
 

Guvernul României emite prezenta ordonanţă. 
 

Art. 1. - (1) În vederea sprijinirii IMM-urilor în activitatea de realizare de 
investiţii, în scopul menţinerii în activitate a personalului şi/sau de creare de 
locuri de muncă, în aplicarea art.12 din OUG nr.51/1998 pentru valorificarea 
unor active bancare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborat cu art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind codul de 
proceduraă fiscală, republicată, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, 
organul fiscal competent acordă pentru obligaţiile fiscale restante, atât înaintea 
începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia, următoarele 
înlesniri la plată: 

a) Eşalonarea obligaţiilor restante, calculate până la data intrării în vigoare 
a prezentului act normativ, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte 
venituri bugetare, pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 
luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, conform graficului aprobat de către 
creditorul bugetar; 

b) Amânarea la plată în vederea scutirii, până la ultimul termen din 
graficul de eşalonare, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel 
aferente obligaţiilor bugetare menţionate la litera a), calculate şi datorate până la 
data intrării în vigoare a actului normativ, cuprinse în certificatele de obligaţii 
bugetare eliberate la solicitarea operatorului economic.  
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c) De la prevederile lit.b) fac excepţie majorările de întârziere şi 
penalităţile pentru datoriile cu stopaj la sursă, care se eşalonează în acelaşi 
condiţii cu datoriile prevăzute la lit.a);  

(2) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) îşi pierd valabilitatea în situaţia în care 
operatorul economic nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an 
fiscal cu termene scadente începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în 
vigoare a prezentei legi. În cazul în care societatea comercială nu achită la 
scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 
de zile, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente, 
dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal. 

(3) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat 
înlesnirile prevăzute la alin. (1) atrage anularea acestora, începerea sau 
continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplatită şi 
obligaţia de plată a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere 
calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate; 

(4) Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1) sunt cele stabilite 
în certificatele de obligaţii bugetare eliberate, la solicitarea operatorilor 
economici, pe baza actelor de control, de organele teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice.  

(5) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării operatorului 
economic, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale creditoare vor 
emite certificatele de obligaţii bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor 
care fac obiectul înlesnirilor la plată; 

(6) Pentru sumele reprezentând obligaţii eşalonate la plată se datorează şi 
se calculează majorări conform prevederilor Codului de Procedură fiscală, plata 
acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de graţie 
acordată la eşalonare, majorările datorate conform legii se achită lunar. 

(7) Pentru obligaţiile de natura celor menţionate la alin. (1) litera a), nu se 
calculează şi nu se datorează majorări de întârziere la plată, după data intrării în 
vigoare a prezentului act normativ şi data emiterii actului administrativ de 
acordare a facilităţilor. 

(8) Pentru sumele care fac obiectul facilităţilor prevăzute la alin (1) pe 
perioada cuprinsă între data depunerii solicitării beneficiarului şi data emiterii 
actului administrativ de acordare a facilităţilor sau data respingerii solicitării, 
după caz, se suspendă procedura de executare silită.  

 (10) Înlesnirile la plată prevăzute în prezentul articol se acordă prin ordin 
al Ministerului Finanţelor Publice/ordin al Preşedintelui AVAS sau prin ordin 
comun al Ministerului Finanţelor Publice şi AVAS, după caz; 

(10) Suspendarea executării silite prevăzută la alin. (8) se întinde şi pe 
perioada derulării înlesnirilor la plată prevăzute în prezentul articol. 
 

Art.2. Măsurile de sprijin financiar prevăzute de prezenta ordonanţă se 
aplică: 
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a) operatorilor economici care nu sunt în stare de dificultate în 
sensul prevederilor din Comunicarea Comisiei Europene privind 
Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 
restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în J.O. 
al Uniunii Europene nr. C244/2004-01.10.2004, care propun un 
plan de investiţii pentru dezvoltare regională; 

b) operatorilor economici care sunt în stare de dificultate în sensul 
prevederilor din Comunicarea Comisiei Europene privind Liniile 
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea 
întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în J.O. al Uniunii 
Europene nr. C244/2004-01.10.2004, care propun un plan de 
restructurare şi îşi asumă susţinerea volumului necesar de 
investiţii pentru restabilirea viabilităţii operatorului economic.   

 
Art.3. Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanţă vor fi acordate 

sub forma unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regională sau de 
restructurare, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în materie, după 
ce Comisia Europeană a adoptat, după caz, o decizie prin care măsurile de 
sprijin sunt compatibile cu piaţa comună. 
 

Art. 4 Condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de către operatorii 
economici din portofoliul AVAS în vederea accesării sprijinului financiar 
prevăzut la art. 1 precum şi bugetul schemelor, procedurile de acordare, 
monitorizare şi menţinere în vigoare a facilităţilor obţinute, vor fi reglementate 
prin hotărâre a Guvernului. 
 

Art. 5 (1) Înlesnirile prevăzute la art.1 se aplică şi creanţelor preluate de 
AVAS în vederea recuperării şi virării la bugetul de stat, pentru operatorii 
economici care îndeplinesc criteriile prevăzute la art.2 alin. (1). 

(2) Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1) sunt cele stabilite 
în notificările emise de AVAS, la solicitarea operatorilor economici, actualizate 
cu plăţile efectuate până la data intrării în vigoare a actului normativ. 

 
Art.6. Acordarea ajutoarelor de stat prevăzute în prezenta ordonanţă nu va 

fi afectată de schimbările în structura de acţionariat a beneficiarilor. 
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