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mici şi mijlocii - aiM INVEST ROMĂNIA^-suT ^ susţmere a întreprinderilor

S^=Ş=S^3£S
întrucât este imperios necesară promovarea unor măsuri de natură că fa/'iUtr.^a t- 
fiincponăni pieţelor agroaliraentare şi efectuarea lucrărilor de toamnă/primăv

ŞSsHÎHrHrHsSSEi-
pescuitului, acvaculturîi şi sectorului alimentar în general; ^ ^ ului agricultuni,

ară;

assî.s?^.s.“.si=s-,ă'ss"“»'“

accesului la finanţarea producţiei Lîcoîe ci « ^ imposibilitatea

banei dc porcn^al, nencllclarl al



agricultură şi dezvoltare rurală şi astfel să compromită procesul de modernizare sustenabilă a 
"igiifiulturii „româneşti;__________________ ________________________________

Suportarea integrală a costurilor de finanţare şi garantare de către stat vine în sprijinul MM-urilor 
din domeniile apiculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, pentru facilitarea 
accesului îa credite şi răspunde situaţiei în care aceştia nu obţin finanţarea ca urmare a lipsei 
garanţiilor cerute de finanţatori;

Prelungirea programului IMMINVEST ROMÂNIA  până Ia data de 30 iunie 2021 va avea efecte 
benefice pentru întreprinderile miei şi mijlocii şi întreprinderile mici cn capitalizare de piaţă medie, 
pnn iumizm-ea garanţiilor de stat pentru accesarea creditelor pentru capital de lucru şi ale creditelor 
de investiţii neces^e desSşurărîi activităţii economice;

întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării şi relansării activităţii într-un 

sector de bază al economiei, aşa cum este cel al agriculturii şi elementele mai sus prezentate 
vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror 
reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Rjomâniei, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOLUL I
Ordonpiţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor 
mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţa medie - IMM INVEST 
ROMANŢA,  publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017 
aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările si completările 
ulterioare, se modifica şi se completează după cum

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc alineatele şi (1^2) cu următorul cuprins:

a^l) în cadrul Programifiui prevăzut ia alin. (1) se aprobă Subprogramul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din 
domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM E4VEST,*care 
are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi 
nediscnminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici 
cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
alimentar, de cătie instituţiile de credit.

urmeaza;

(I 2) Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
^imentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui 
beneficiar participant în program care solicita finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru 
realizarea de investirii, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct.n.2, art.3 alin.(3) si (4) din 
«SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru susţinerea activităţii IMM-uribr în contextul crizei



economice genemte de pandema COVID-19. Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocu
—--------mtepnnderilnr min ni capitalizare. .rie-,piiaţa-aaedieHprecnr»-y-fnm4e^

agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include si 
oejnbur^bila de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în 
plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desftşoară activitatea în sectorul
rrritoî eurd pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activltea
n domemuj producţiei primare de produse agricole, respectiv 800 000 

întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul afimentar.

2. Articolul 1, alineatul (3''1) se modifica şi va avea următorul cuprins:

£-^1) Pentm creditele prevăzute Ia art. 1 alin. (3) lit. a), Ministerul Finanţelor subvenţionează

3. La articolul 1, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat (3^2 1)
următorul cuprins: ^ ^

^ ^ '^«stmate beneficiarilor care îşi
î” domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar şi 

^ e aplică m cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ri
capitalizai-e de piaţă medie din domeniul agriculturii pescuitului Trisc Ministerul Finanţelor subvenţioneazî^aloarea’comisioSlui

neiSiLrS- r dobânzile în procent de 100%, precum şi componenta
^rambursabila m valone de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate di^ueetul
ănlif?5 "Alte’transfeL",

O componesita

euro pentru fiecare

care va avea

alineatul (3'^4) se introduc alineatele (S'^S) si (3^6) cu următorul

agriculturii, 
. instituţiile de

r^nbu^areaprincipaluluiaarr^taaxeacreâiSfeÎoSStrp;^^^^^

£^6) în cazul cre<Htelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din celelalte domenu de

5. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1 ca următorul cuprins:



“ART. 1^1 Celelalte prevederi ale Programului de susţinere a întreprinderilor  mici şi mijlocii şi a 
^______mtrepnndenlor mici cu capitaliTarR Ht» piaţa P,OM\NLA anrnhnt i'. ‘

finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul Subprogramului AGRO IMM 

mtrepnndenlor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţa medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar,”

6. La articolul 2, Uterele a), d), f), g), h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe 
^genţa îndeplineşte condipiJe prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificanle şi coinpletănle ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 pnVind
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprSderile

89/9^^ comph^i prin Legea nr.
182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
mo^cănle ulterioare, au Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea 
înfiinţam Şl dezvoltaru microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată 
u modifica prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, 

fermimi definiţi conform art. 4 dm Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale căror exploaWÎ 
situe^pe teritomd Româmei care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplineşte

ctittgona întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea L 

mnS stimdmea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modifîoai^e şi completanie ultenoare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în 
categoria mţreprmderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii aşa cum sunt 
reglement^ de art 3 ahn. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, rep4licată,Tu 

modificările Şl completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor libeiSle-
pis r beneficiaul programului, instituţia de credit şi
F.N.G.C.I M.M. pentru Programul IMM INVEST ROMANIA şi respectiv contractul încheiat 
mfie benefici  ̂pro^amului, instituţia de credit şi F.N.G.C.r.M.M.  şi F.G.C.R, după caz pentm 
Subprogramul AGRO IMM INYEST, în calitate de mandatar al statului prin 
Ministerul Finanţelor, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M. 
garanteze creditul acordat de către

care statul, prin 
sau după caz de F.G.C.R., se obligă să

r  ̂ P^Sramul IMM INVEST ROMANIA şi respectiv F.N.G.C IM M 
Subprogramul AGRO IMM INVEST, în baza mandatului acordat

prin F.N.O.C.I.M,M., pentm Progmmnl 
tiVM INVEST ROMANIA şi respectiv pnn F.N.G.C.I.M.M. si F.G.C.R. după caz nentm
SubproBcemul AGRO IMM INVEST. pentm gaianfiile acordate tonumele şi contS

convenţiei



h) gai-att{ie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F N G C1M M

^ ctediţ dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt 
mcluse m valomeagararntei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Re Jlamentului 
Bănai Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentSor, pre^m

ajustărilor pi-udenţiale de valoare, cu modificările şi compktările 
ultenome, ^e Regulamentului Băncn Naţionale a României nr. 5/2012' privind clasificarea 
creditelor şi constituirea, regulanzarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 
aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, Stele decât instituţiile dl 
26 hiiS?" Regulamentului  m. 575/2013 al Parlamentului European şi al ConsiliiÎlni din

Europene, sena L. nr. 176 din 27 iunie 2013; 
k) comisionul de administrare1 • - . ' cuvenită F.N.G.C.r.M.M. şi F.G.C.R. pentru remunerarea
acUvitaţii de maliza, acordare, momtonzare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte 
^iial prin ordin al mmistrulm finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministeml 
Fm^ţelor “ Acpuni Generale in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După 
mcetoea schemei de a^tor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M M ^
F.G.C.R. de către beneficiarul programului;” sau

7, La articolcl 3, alineatul (1) Uterele a), d) şi g) se modificS şi vor avea următorul cuprins:

''■» Ti»»™! de

'm f interficţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin 
dl Prr ^ datei solicitării garanţiei de stat în bazade date a Centralei Incidentelor
it nlf ’ în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la Bilete

g) este eligibil conform reglememărilor interne ale instituţiei de credit."

alineatul (1''!) se modifică şi va avea următorul cuprins;
A 1) în exercitarea atribuţiilor sale, F.N.C.G.I.M.M şi F.G.C.R. au obligaţia de a solicita 

® î” electronică, în baza unui protocol încheiat cu

9. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins;



din «taeWdon^nniile:

acavlatilCTdeftLantirtaoMiLi^SKdn ^ “ «“Plid

Sa&£ra.r.“‘S^:zsrS^E^^^“~ss.
Jî\şi va avea următorul

«S’S^'-EisiSi?.*"":'-" "»"• ■«”"" »-
cuprins:

prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni C rf ^ P'^ograraului  este bugetul de stat.

Ministerul Finanţelor în calitate de fiim,v^r <,î a -- ^ ^ implementează de către

« revif^l a'S?:; ^c«.«ta,i?ec^

® «* *''«> I.rmator,.l cuprta».

p£p SfpS'TritsbPnefiPtodeVanren££s"acS<Se 4^i^‘??;t^^ alp tato^ilor de c^îp 
ROMANIA p respeeUv de cătte F,NGcÎMM'’d'F'Gc'^'?"?'^'°®'““‘“^'^“^T

în P^ele , tp'c„„« e.LS.^?’l™af“rSp!

13. La articolul 8, alineatele (1), (4), (5), (6) şi (7)
se modifică şi vor avea următorul cuprins;



^nte MiniŞeml Fiinţelor şi F.N.G.CXHtM, pento PrPBmmul MM INVEST ROMÂNIA

Programul INVEST ROMÂNIA şi rosprfv ^rin’

creanţeloi datorate de beneficiar, în limita creditului contractai ^ ^

colatoale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora  ̂

statulm roman, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, 
tonnalitâtile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale.”

cât şi a 
precum şi să efectueze

’’ ?' P) s» Modiflcă şi vor avea urmatonil cuprins;
(I) In oaşil m care msntutm de credit aprobă modifloări ale clauzelor contractului de credit

*“*' 8“™!^ de stal prin eliberereaAnlocuirca
™ “Wte şi să oblină acordul expres al

F.N.G.C.I.M.M.. pentru Programnl MM INVEST ROMAMA şi respectiv al F.N.G.C.IM M ^
după caz, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în condiţule stabilite nrin 

normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
(3) Modificănle prmnd structura acţionariatuluFaaociatilor şi schimbarea sediului social al 
beneficiamlm se notifica F.N.G.C.I.M.M. pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA si
Stre Lstituţia de^i^t”’ ‘ Subprogramul AGRO IMM INVEST de

ah'neatul (2) se modifică şi va avea următoral cuprins;
ImL F.N.aC.I.M.M. pentru Programul
IhM INVEST ROMANIA şi respectiv de F.N.G.C.I.M.M, şi F.G.C.R, după caz pentru
Subprog^ui AGRO MM INVEST, in numele şi contul statului, se plătesc insdtutiei de cS 

de către M'ntsteml Finanţelor de Ia bugetul de stat prin bugetul MinisKralui Finanţelor

“«l 55, alineatul "Same rezultate din executarea garanţiiloi «tSlSMTi Ffr o“'î ''‘T ^“tejdstiSoative prelnta^ de
prezSSl“cl;^eÎem«ă^V ** “ P«>^olui în condi,ii,e

16. Articolul 11 alineatele (I) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

-Acţiuni



LI

„(1) După efectuarea plătii 
EN.G.rT.MiV/f pentru PrQfţmmiti pQj, Finanţelor informează

după caz, pentru Subprogramul  AGRO IMM
la data acesteia, iar F.N.G.C.LM.M şi F.G.C R întocme^l^îl. ^ efectuarea plăţii şi
d. executare ailia. p™ oare ee to«Llixează

mO.c'SSt.Vnta >«>" 0).

«nau££are," ^ ? =P>-= Monnare imtitutiei d£ o£<M?

F.G.C.R..

tlifaSTn^ "tr St? “™,
F.N.O.C.I,.MJv(„ pentru Programul MM iNVEs¥ToSMl7® “""“““d- de cjtre 
F.N.G.aLM.M, si FOCR ^TmsT . IMVEST ROMANIA şi respectiv de către
fiscale competeni “"BST, organelor
«. n alin, (3). însorierea htâsa SdtpentatZmTer,^f^^^ documentelor previn,e la 

garanţiei de stat se realizează de către acestea,” ^«z^ltaţa din plata valorii de executare a

articolul  II
S^^e Spit TOviSS votop^SZ^-l!';; *"

generate de pandemia COVID-19 în cadrul contextul crizei economice
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA anrAK  J ^ susţinere a întreprinderilor mici şi
Guvernului nr. 110/2017 nrivind Prntym ’ t^ri completarea Ordonanţei de urgentă a
DWESTROMÂNIA. cuLdifioMIc^™ScSe"S|!f“''™‘’“’”“” 
mjlodi 5i a fennierilor definiţi conftlr prevfdS “ioi şi
dm domeniul agriculturii, pescuiZr „ITc ^
Subprogramului  AGRO IMM Invest.” ' sectorului alimentar în cadrul

Guvernului nr. 110/2017, cu modificările s! cnmAW- u l • Ordonanţa de urgenţă a
mb^prinderile mici şi mîjioefi " T?"’ ^
Programului IMM INVEST România."  ̂ capitalizare de piaţă medie din cadrul

•W) pSII ăpIS^S A®0 alineat (6XJ, cuprins:

creditelor de invesfifiilcorduleCfi^S ^SLr”"^^^

sectorului afimentar, Institefiile de credit acorda ia solicit tSSMLSpm'S^Sil  £



perioaa de ^afie de maxim 24 de iuni pentru rambursarea principalului 
credatelgr şe <^câueazâ în c .pJ pnţÎT) ? ratf. ^ ’ iar rambursarea

S„lMS“5„L“£’^TS‘rMlo?“^ P020/C91M)I), puMcaa î„

2, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins- 
„W Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanţelor, iar atribuţiile de admim-strare
MHoeH ^ Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi

j o II, denumit în continuare FNGCIMM, pentru programul IMM INVEST RnwÂ'WTA

ftftl WVeS? Rmal, denumit în continuam FGCR. dup5 caz, pentru Subpmgramd AGRO

6. La articolul3 alineatele (1), (2) ,i (5) se modifică ;i ver avea următorul cuprins-

garantate conform art. I alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernul S 110/2017  
cu moMcările şi completele ulterioare, beneficiază de un gL în lTmdaT^S,!i SJ 

siTL^°^r a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordatf

s.^ţ*KSS£ri=s;Li=-;f”,»dm valoarea ftaţMi, eu condiţia îneadrtrii în plafonul de I2aM0 eum ^ fiel^" 

mtreprindeie care işi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100 000 p.,m 
nSfee “ ■»= ¥ desfişoan activitatea to dLeuiul JSiS XmeT

“ici şFmijlooii L seotoml



8. La articolul S alineatele (2), (3), (4) şi (5) sc modifică şi vor avea următorul cuprins:

g) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Sw9T FNGCIMM, pentnf Programul IMM

IMM INVEST ^esp^Uv FNGCIMM şi FQCR, după caz, pentru Subprogramul AGRO

de stat este 1.832 milioane lei, echivalentul în lei 
/.l^ n pentru măsurile de finanţare prevăzute Ia capitolul II2.
15 ^ gar^tiUor care pot fi acordate în cadrul programului este de
I 000 000 000 Iei """" ^ Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de

maximum

alineat, alineatul (Z'^l) cu următorul

centralizatoare  prirind dJcuL^^ju^sdMv^^e^to

a aproximativ

9. La articolul 5 după alineatul (2) se introduce nn 
cuprins:

nou

10. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

f£S3S«SHSS~“de urgenţă a Guvernului.” care a prezentei Ordonanţe

anlt/tnt,i t data epuizării bugetului
acesteia. ^ Precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea

1? f păstreze înregistrări detaliate referitoare Ia toate ajutoarele
acordate m cadml schemei. FNGCIMM şi FGCR au obligaţia de a cuantifica pe fiecare SS

centru acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare

—.^ÎS:ttîS3ZSZiS“‘«“

'°“= ^ '“«-“fii'' -It
J Stat la nivel naţional, m formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul  privind
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