
              
 
    
 
 
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.175/2010, privind aprobarea Normelor de 
implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru 

economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României  
 
 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2010, privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare 
pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate 
României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondul 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N., 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ARTICOL UNIC 
 
Normele  de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare 
pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate 
României, prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 175/2010 publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1.După alin. (2) a articolului 4 se introduce un nou alineat 2¹ : 
„(2¹) Pentru anul 2011, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art.4 alin.(2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.9/2010 cu modificările şi completările ulterioare, este de 300 milioane euro.”     
 
2. Lit. c) şi m) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„c) beneficiar al Programului de sprijin - se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute 
la art. 2  alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, îndeplineşte criteriile de eligibilitate, precum şi normele de creditare ale finanţatorului şi 
solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N., în numele şi în contul statului, în cadrul Programului 
de sprijin; 
.................................................... 
m) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice 
ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanţării garantate, la care se aplică procentul 
de garantare; 
 
3. Articolul 10 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 



 „(1) În vederea obţinerii unei garanţii, beneficiarul poate transmite Fondului Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N. solicitarea de obţinere a unui acord de 
principiu privind emiterea garanţiei, împreună cu notificarea autorităţii de management sau a 
organismului intermediar vizând aprobarea proiectului propus spre finanţare, sau împreună cu contractul 
de finanţare încheiat cu o autoritate de management sau un organism intermediar sau împreună cu 
memorandumul de finanţare în cazul proiectelor finanţate din Programul ex-ISPA, toate anexele şi actele 
adiţionale/amendamentele, după caz, în copii certificate de beneficiar pentru conformitate cu originalele, 
împreună cu dovada plăţii comisionului de analiză. Solicitarea acordului de principiu este facultativă.” 
 
4. Lit. a), b), d) şi g) ale articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    „a) la data solicitării de accesare a Programului de sprijin au încheiat un contract de finanţare valabil 
cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicită 
finanţarea garantată sau au calitatea de beneficiari finali ai unui proiect aprobat în baza unui 
memorandum de finanţare ISPA încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană; 
    b) proiectul pentru care se solicită sprijin este promovat în unul dintre domeniile prevăzute la Art. 2, 
alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 cu modificările şi completările ulterioare; 
…………………………………………………………………………………………………..…………  
d) solicită un împrumut de maximum 15% din valoarea totală a unui proiect pentru care va beneficia de 
garanţie în cadrul Programului de sprijin; 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
   g) în cazul în care solicită acordarea celui de-al doilea împrumut trebuie să fi îndeplinit până la 
momentul solicitării toate obligaţiile din primul contract de credit pentru care a beneficiat de garanţie 
în cadrul Programului de sprijin, scadente până la data solicitării celui de-al doilea împrumut;” 
 
5. După litera d) a articolului 11 se introduce o nouă literă d’): 

„d’) în cazul proiectelor de promovare a infrastructurii de turism care au şi o componentă de ajutor 
de stat, împrumutul pentru care se solicită garanţia nu poate depăşi 15% din valoarea totală a 
componentei de proiect care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat;”. 
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