GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
PRIVIND CARDUL KOGALNICEANU PENTRU I.M.M.
În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor
actuale de dezvoltare economică a României şi de stimulare a mediului de afaceri,
prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii şi prin îmbunataţirea
accesului acestora la finanţare,
având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveşte
reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare
şi accesul limitat a I.M.M.-urilor la creditare şi garantare şi, în general, gradul
scăzut de capitalizare a I.M.M.-urilor,
pentru mentinerea activitaţii si a locurilor de munca in randul I.M.M.-urilor
si a creşterii competitivităţii lor, pentru reducerea numărului falimentelor in rândul
I.M.M.-urilor cauzate de dificultaţile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe
timp de criză economică prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate pe termen
scurt în vederea desfăşurării activităţii de bază, pentru reducerea arieratelor
sectorului I.M.M. de către stat,
considerând că situaţia economică este una excepţională se impune luarea unor
măsuri urgente care să vizeze accesul I.M.M. la garantare şi creditare, în cadrul
unui program de sprijinire a I.M.M. prin acordarea unei linii de credit, garantată
parţial de stat, şi cu dobândă subvenţionată,
în conformitate cu art. 135 alin. (2) din Constituţia României, republicată,
referitoare la rolul statului în stimularea economiei;
În temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1.
(1) În cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
(MECMA), prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), se lansează Programul pentru
acordarea unei linii de credit, garantată partial de stat şi cu dobândă partial
subvenţionată, care vizează sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii
(I.M.M-uri) la obtinerea de finantari pentru a suplini nevoile de lichiditate pe
termen scurt în vederea desfăşurării activităţii de bază, denumit în continuare
Program.
(2) Prin Program se acordă facilităţi de garantare şi de subvenţionare partiala a
dobânzilor pentru creditele acordate I.M.M-urilor de către instituţiile de credit.
(3) Programul are ca obiectiv atat asigurarea accesului IMM la creditare cat si
reducerea cheltuielilor cu dobânda pentru creditele în lei contractate de I.M.M. de
la institutiile de credit.
ART. 2.
(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezenta ordonanţă instituie o schemă de
garantare în baza căreia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
S.A.- IFN (F.N.G.C.I.M.M.), în vederea emiterii de garanţii parţiale în numele şi în
contul statului, în favoarea instituţiilor de credit, care urmează să acorde credite
I.M.M.-urilor definite la art.2 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare, eligibile în cadrul programului.
(2) MECMA, prin A.I.P.P.I.M.M, subvenţionează parţial dobânda plătită de
întreprinderile mici şi mijlocii (I.M.M.-uri) la contractele de credit în lei, încheiate
cu institutiile de credit.
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ART. 3
(1) Prin legea bugetului de stat, se vor aloca, în fiecare an, prin bugetul MECMA,
pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile necesare pentru subvenţionarea parţială a
dobânzii plătite de întreprinderile mici şi mijlocii (I.M.M.) la contractele de credit
în lei, încheiate cu instituţiile de credit.
(2) Bugetul total al subventiei acordate in cadrul Programului pe perioada de
implementare 2011 - 2013, este 165.000.000 lei. Defalcarea acestuia pe ani se
stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
(3) Sursa de plată a garanţiilor parţiale acordate de către F.N.G.C.I.M.M., în
numele şi în contul statului, pentru creditele obţinute de I.M.M.-urile eligibile în
cadrul Programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor
Publice – Acţiuni generale.
(4) Plafonul total al garantiilor parţiale ce pot fi acordate in conditiile Programului
pe perioada de implementare 2011 – 2013 se stabileste de către Ministerul
Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
ART. 4
(1) Programul este elaborat cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei
Europene privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, seria C, şi respectă
condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:
a) solicitantul nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile
Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor
în dificultate1;
b) gradul de acoperire oferit de garanţie poate fi determinat în mod corespunzător
în momentul acordării acesteia, respectiv garanţia se referă la operaţiuni de
finanţare/garantare specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;
c) garanţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea creditului;

Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie
2004.
1
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d) valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor
solicitantului faţă de beneficiarul garanţiei;
e) condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea
riscurilor generate de operaţiune, astfel încât prima de garantare plătita de
solicitant asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de
garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;
f) prima de garantare plătita de solicitant acoperă atât riscurile normale ce rezultă
din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea
anuală a capitalului;
g) pierderile se suporta proportional, in acelasi mod, de catre institutia de credit si
garant;
(2) Măsurile de subvenţionare a dobânzii prevăzute in prezenta ordonanţă de
urgenţă fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu
respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare şi de legislaţia naţională în
domeniu.

CAPITOLUL II
FINANŢAREA ŞI GARANTAREA
ART. 5
(1) Facilitatea de microcreditare pentru nevoia de capital circulant pentru I.M.M.uri, garantată partial de stat şi cu dobândă partial subvenţionată constă în:
a) Garanţii parţiale în numele şi în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M.
în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, pentru creditele
contractate de beneficiarii eligibili care respecta conditiile Programului si se
incadreaza în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit.
Garanţia parţială acopera maximum 80% din valoarea creditului solicitat,
exclusiv dobinzi, comisioane si alte speze datorate de beneficiar institutiei
de credit, în limita sumei maxime de 100.000 de lei.
b) subvenţia în cuantum de maximum 50% din dobânda pentru creditele în lei
de maxim 125.000 de lei/an/beneficiar.
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(2) Perioada de rambursare a creditelor cu garanţie

de stat

şi cu dobândă

subvenţionată este de maximum 1 an de la data acordării.
(3) I.M.M.-urile vor plăti lunar 50% din dobânda aferentă creditului, urmând ca în
baza convenţiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. şi instituţia de credit parteneră,
A.I.P.P.I.M.M. să vireze lunar instituţiei de credit partenere diferenţa de 50% din
dobânda aferentă creditului contractat de către I.M.M.
ART. 6
(1) Între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie
prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin
credite bancare cu garanţie guvernamentală parţială şi cu dobândă subvenţionată.
(2) Beneficiarul se obligă să constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea
nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu
modificările ulterioare, a statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu
procentul de garantare, o garanţie reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra
soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit
finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza
contractelor de credit şi de garantare.
(3)

Administratorul, actionarul sau asociatul beneficiarului, precum şi

întreprinzătorul -persoana fizică care organizează o activitate economică, după caz,
în calitate de fidejusor, va garanta printr-un angajament personal, creantele
rezultate din plata garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul
statului.
(4) Contractele de fidejusiune sunt titluri executorii si au valoare de înscrisuri
autentice.
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CAPITOLUL III
EXECUTAREA GARANŢIILOR , RECUPERAREA FACILITĂŢILOR,
MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

ART.7.
(1) Instituţia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei, în
condiţiile Programului .
(2)

Sumele

rezultate

din

executarea

garanţiilor

parţiale

acordate

de

F.N.G.C.I.M.M., prin Program, în numele şi în contul statului se plătesc
finanţatorului de către MFP din bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acţiuni
generale, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M.
(3)

Sumele prevăzute la alin. (2), ce urmează a fi recuperate, sunt scadente

începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor
Publice.
(4) În cazul în care, ulterior acordării subvenţiei de dobândă, se constată că au fost
încălcate condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul ajutorului de minimis,
AI.P.P.I.M.M. va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite
din fondurile statului, potrivit legii. Calculul sumelor datorate, se efectuează de
către A.I.P.P.I.M.M..,
(5) Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate în cadrul Programului,
precum şi cele rezultate din plata garanţiilor parţiale au regimul juridic de creanţe
fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)

Înscrisurile întocmite de F.N.G.C.I.M.M şi A.I.P.P.I.M.M prin care se

individualizează sumele de recuperat provenite din plata garantiei parţiale, şi a
subventiei de dobinda, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului
administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri
au regimul creanţelor fiscale.

6

În termen de 15 zile de la data efectuării plăţilor prevăzute la alin. (2), respectiv de
la data primirii calculului sumelor reprezentând subvenţia de dobândă de recuperat,
titlurile de creanţă împreună cu dovada transmiterii acestora se transmit de către
FNGCIMM şi A.I.P.P.I.M.M organelor fiscale competente subordonate Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În
cadrul aceluiaşi termen titlul de creanţă se comunică debitorului, care are obligaţia
de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării
titlului de creanţă, în contul indicat în cuprinsul acestuia.
(8) Titlurile de creanţă prevăzute la alin.(6) pot fi contestate la organul emitent, în
condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
(9) Titlurile de creanţă împreună cu dovada transmiterii acestora se inainteaza
organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală (ANAF), în vederea înscrierii debitului în evidenţe după expirarea
termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după
rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac sau după
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(10) Titlurile de creanţă prevăzute la alin.(6) devin titluri executorii la împlinirea
termenului de 30 de zile de la data comunicării acestuia către debitor.
(11) Pentru neplata la scadenţă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii
datorează obligaţii fiscale accesorii conform prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua
următoare datei scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
(12) Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii creanţei rezultate din recuperarea
facilităţilor acordate în cadrul Programului se calculează de către A.I.P.P.I.M.M.,
de la data scadenţei şi până la data comunicării către organele fiscale ale ANAF,
iar organele fiscale ale ANAF vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data
primirii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute de acestea.
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(13)

Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii creanţelor rezultate din plata

garanţiilor parţiale se calculează de către organele fiscale competente subordonate
ANAF.
(14) Stingerea creanţelor principale şi accesorii individualizate în titlurile de
creanţă prevăzute la alin. (4) şi alin. (6) se efectuează potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de
către organele fiscale competente subordonate ANAF.
(15) Sumele încasate potrivit alin. (6) constituie venituri ale bugetului de stat şi se
virează într-un cont distinct de venituri bugetare .

DISPOZIŢII FINALE

ART.8.
A.I.P.P.I.M.M., in calitate de unitate de implementare, are obligaţia de a asigura
aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi de a prezenta Guvernului un
raport anual cu privire la desfăşurarea şi efectele Programului, până cel mai târziu
la data de 31 martie pentru anul anterior.
ART. 9.
În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri va elabora şi supune aprobării Guvernului
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
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