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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

la ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

Ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare 

 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

     1.Descrierea 

situației actuale 
Prin Decretul nr.165/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României, Președintele României a decretat stare de urgență pe o perioadă de 30 

de zile. 

Starea de urgență a fost decretată în contextul evoluția situației epidemiologice 

internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul 

a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi 

peste 5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei“ de către Organizația 

Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020.   

În acest context, în scopul prevenirii răspândirii virusului și pentru limitarea 

efectelor negative ale acestuia trebuie luate o serie de măsuri care vor viza sectorul 

sănătății publice, educației, protecției sociale, precum și măsuri de limitare a 

efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților 

socioeconomice. 

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere 

a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest România a fost aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 209/2018. Prin schema de garantare se 

instituie un program multianual de încurajare și stimulare a dezvoltării IMM-urilor 

prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din OUG nr. 110/2017 programul 

constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în 

program, după cum urmează: 

- Garanție de stat în procent de 80% pentru credite de investiții finanțare 

proiecte de dezvoltare/înființare centre de agrement, proiecte de investiții 

în activități de producție, servicii și inovare, cu o valoare maximă a 

finanțării garantate de 1.250.000 lei  

- Garanție de stat în procent de 50% pentru credite/linii de credit pentru 

finanțarea capitalului de lucru cu o valoare maximă a finanțării garantate 

de 5.000.000 lei  

- Garanție de stat în procent de 50% pentru credite de investiții cu o valoare 

maximă a finanțării garantate de 10.000.000 lei 
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Un beneficiar poate cumula facilitățile de garantare a finanțării cu încadrarea în 

valoarea maximă cumulată de 10.000.000 lei. 

Durata maximă a finanțării este de 120 luni, în cazul creditelor pentru investiții și 

de maxim 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului 

de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni. 

Principalele avantaje ale Programului: 

- eliminarea principalei constrângeri a beneficiarilor de tip IMM în 

accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor; 

- stimularea instituțiilor de credit în crearea de produse de finanțare care să 

se adreseze unui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat prin oferirea 

unui produs de garantare în nume și cont stat; 

- sprijinirea dezvoltării sectorului IMM atât prin consolidarea societăților 

existente cât și prin stimularea înființării de noi întreprinderi mici sau 

mijlocii. 

La data prezentei normele metodologice de aplicare a Programului de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii se află în procedura de avizare în cadrul 

Ministerului Finanțelor Publice. 

In contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de 

sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate statele 

membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un șoc major atât pentru economiile 

globale cât și pentru economia națională. Creșterea reală a PIB în 2020 ar putea 

înregistra o evoluție negativă ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor 

masuri de natura economica de către Statele Membre ale Uniunii Europene 

reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra 

economiei. 

Diversele măsuri de izolare adoptate de statele membre, cum ar fi măsurile de 

distanțare socială, restricțiile de călătorie, instaurarea masurilor de carantina și alte 

tipuri de restricții sunt destinate să asigure diminuarea șocurilor si a limitarea 

efectelor acestora in timp. Totodată, aceste măsuri au un impact imediat atât asupra 

cererii, cât și ofertei și afectează întreprinderile și angajații, în special în sectorul 

sănătății, turismului și transportului. Dincolo de efectele imediate asupra 

mobilității și comerțului, focarul COVID-19 afectează tot mai mult întreprinderile 

din toate sectoarele și de toate tipurile, în special întreprinderile mici și mijlocii 

(„IMM-uri”).  

În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, întreprinderile de 

toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, 

întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă 

sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru 

IMM-uri, ceea ce pe termen scurt și mediu poate afecta grav situația economică a 

multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile 

consecințe chiar si pe termen lung de lungă durată, periclitând supraviețuirea 

acestora. 

Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu 

un impact ridicat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se 

manifestă efectele COVID – 19.  
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Prin prezentul proiect de act normativ sunt propuse modificări si completări ale 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind 

Programul de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST 

ROMANIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 

decembrie 2017. 

2. În baza actelor normative în vigoare, Ministerul Finanțelor Publice a acordat 

unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale împrumuturi din venituri 

rezultate din privatizare. Rambursarea împrumuturilor se efectuează de către  

unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale în tranșe trimestriale, egale, 

împreună cu dobânda aferentă. 

În perioada 20 martie - 21 iunie 2020 au scadențe la plată un număr de 480 

unități/subdiviziuni administrativ teritoriale cu un total de plată în sumă de 83.003 

mii lei din care: rate în sumă de 53.040 mii lei și dobânzi în sumă de 29.963 mii 

lei. 

3. În scopul desfășurării acțiunilor de prevenire a răspândirii virusului COVID – 

19 este necesară achiziția de urgentă de material si echipament sanitar. 

4. Termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv 

impozitul pe mijloacele de transport este  31 martie 2020. 

De asemenea, contribuabilii care achită anticipat impozitul pe clădiri, impozitul 

pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an până 

la data de   31 martie 2020, pot beneficia de o bonificație de până la 10 %, stabilită 

prin hotărâre a consiliului local . 

5. Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, 

cu modificările și completările ulterioare, s-a reglementat instituirea unor măsuri 

de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul 

debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. 

Măsura a avut ca scop revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței a 

contribuabililor care au disfuncționalități de natură structurală, fiind creată 

posibilitatea restructurării fiscale a datoriilor pe care le-au acumulat debitorii, în 

decursul timpului și nu au avut posibilitatea să le achite. 

Această măsură a vizat cca. 2000 de persoane juridice cu capital privat și cca. 60 

de persoane juridice cu capital de stat și mixt (stat-privat). 

Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare a fost stabilit un nou termen pentru depunerea intenției de restructurare, 

respectiv în perioada 1 februarie - 31 martie 2020 și a fost  prorogat termenul de 

depunere a cererii de restructurare, respectiv de la 8 februarie la 31 iulie 2020. 

 

6. Procesul bugetar din România este guvernat în prezent de două legi de referință, 

respectiv Legea privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și 

completările ulterioare și Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea privind finanțele publice nr.500/2002, cu modificările și completările 

ulterioare reprezintă actul normativ de referință privind procesul bugetar în 
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România, stabilind regulile, procedurile, mecanismele care guvernează procesul 

bugetar, precum și actorii implicați în acest proces. 

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, reprezintă legea cadru potrivit căreia sunt stabilite 

principii, obiective și reguli ale politicii fiscal-bugetare.  

Cele două acte normative instituie o regulă esențială în derularea procesului 

bugetar, respectiv limitarea numărului de rectificări bugetare într-un an bugetar la 

două și promovarea acestora începând cu semestrul al doilea al anului (art.23 

alin.(1) și (2) din Legea nr.69/2010, respectiv art.6 alin.(2) din Legea nr.500/2002. 

Execuția bugetară a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai administrației 

publice centrale se realizează pe baza unor reguli stabilite prin Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, pe parcursul anului bugetar alocațiile pentru cheltuielile de investiții 

aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate și utilizate pentru alte 

naturi de cheltuieli, nu pot fi efectuate virări de credite de angajament și credite 

bugetare de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din fondurile de rezervă 

bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, iar virările de credite bugetare 

și credite de angajament, care sunt în competența fiecărui ordonator principal de 

credite, se pot efectua în limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile 

capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului 

principal de credite, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor. 

De asemenea, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, virările de credite 

bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, precum și între 

programe se pot efectua, în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, 

aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite 

și, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care 

urmează a se suplimenta, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu 

acordul Ministerului Finanțelor Publice. 

Având în vedere măsurile stabilite în sarcina autorităților administrație publice 

centrale prin Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, emis în contextul evoluției situației epidemiologice 

internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se 

impune adoptarea unor măsuri de flexibilizare a execuției bugetare care să vină în 

sprijinul ordonatorilor principali de credite care se confruntă cu o serie de 

cheltuieli neprevăzute a căror finanțare comportă urgență. 

 

 

2.Schimbări 

preconizate 

1. Prezentul proiect de act normativ are în vedere următoarele modificări 

comparativ cu varianta promovată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 

din 20 decembrie 2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 

mijlocii – IMM INVEST ROMANIA: 

redimensionarea creditelor ce vor fi garantate în cadrul Programului după cum 

urmează: 

unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe 

credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul 

Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv 

dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea 
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maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui 

beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a 

creditelor/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui 

beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din 

ultimii doi ani fiscali, in limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții 

valoarea maxima a finanțării este de 10.000.000 lei. 

Una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea 

capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente 

creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei 

microîntreprinderi sau întreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru 

microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. 

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 

media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita 

pragurile prevăzute anterior. 

Subvenționarea dobânzii pentru creditele ce urmează a fi garantate după cum 

urmează: 

Pentru creditele garantate în procent de 80%, Ministerul Finanțelor Publice 

subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea 

capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții in procent de 50% din bugetul 

MFP in cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociata acestui program. 

Pentru creditele garantate în procent de 90%, Ministerul Finanțelor Publice 

subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea 

capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții in procent de 100% din bugetul 

MFP in cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociata acestui program. 

Stabilirea perioadei în care se subvenționează dobânda pentru creditele garantate 

de stat în cadrul Programului, respectiv perioada de acordare a subvenției de 

dobânda este până la data de 31 martie 2021 de la momentul acordării creditului. 

Acordarea subvenției de dobândă se menține în anii 2021-2022, începând cu luna 

aprilie 2021 doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP 

pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020, și se 

stabilește prin de Hotărâre de Guvern. 

Beneficiarii eligibili pentru acest program guvernamental sunt IMM care au 

obținut din partea Ministerului Economiei un atestat care certifica faptul ca au 

suferit pierderi de natura economica datorate epidemiei de Coronavirus in 

Romania.  

Modificarea datei în care sunt urmărite îndeplinirea criteriilor prin care se solicită 

ca IMM-ul să nu fie în dificultate, să nu aibă credite restante sau datorii fiscale 

neachitate de la data solicitării creditului la data de 31.12.2019. 

Recalibrarea duratei maxime a finanțărilor, respectiv creșterea perioadei de 

garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de la 24 la 36 de luni 

cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost 

menținută perioada de 120 de luni. 

În vederea eficientizării Programului și facilitarea accesului IMM-urilor la 

Program, cheltuielile privind comisionul de administrare pentru acoperirea 

costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., 

în numele și contul statului, vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Finanțelor Publice, in cadrul unei scheme de ajutor de minimis. 
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2. Având în vedere faptul că plata impozitelor locale datorate de către persoanele 

fizice, a fost amânat cu trei luni,  termenul scadent fiind 30 iunie 2020 și ținând 

cont că majoritatea veniturilor unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale 

provin din impozite și taxe, pentru a se evita blocarea conturilor în caz de neplată 

a obligațiilor scadente aferente împrumuturilor contractate de la Ministerul 

Finanțelor Publice, propunem ca pentru o perioada de trei luni să se amâne plata 

ratelor și dobânzilor aferente acestor împrumuturi. 

Plata ratelor și dobânzilor datorate împrumuturilor acordate de Ministerul 

Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare, unităților/subdiviziunilor 

administrativ teritoriale,  se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei 

luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această 

perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de 

întârziere Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care înregistrează 

restanțe la plată. 

Împrumuturile își vor prelungi perioada creditului cu trei luni prin mutarea 

corespunzătoare a datelor de scadență. 

 

3. În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României se propune 

instituirea unui mecanism care sa asigure flexibilitate in aprobarea operațiunilor 

acordate de către Eximbank S.A. în numele și contul statului care conduc la o 

expunere cumulată pe același debitor sau grup de debitori de peste 50 mil. Euro 

echivalent si sa permită asigurarea de urgență a fondurilor necesare activităților 

specifice necesare stării de urgență. Aceste prevederile aplică și operațiunilor 

efectuate până la data aprobării prezentei ordonanțe de urgență.  

 

4. În contextul instituirii stãrii de urgențã pe teritoriul României conform 

Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României, Eximbank a acordat în 

nume și cont stat C.N. UNIFARM S.A. o facilitate de finanțare  în valoare de 575 

mil. lei pentru achiziția de urgențã de materiale și echipament sanitar.  Ținand cont 

de necesitatea achizitiei in continuare a materialelor si echipamentelor sanitare 

necesare, Ministerul Finanțelor Publice acordă un împrumut din venituri rezultate 

din privatizare în valoare de 1.150.000.000 RON înregistrate în contul Trezoreriei 

Statului, cãtre UNIFARM S.A., pe o perioadã de 6 luni, având destinația de 

rambursare a împrumutului acordat de Eximbank, în nume și cont stat, iar diferența 

se va utiliza pentru achiziția de urgențã de materiale și echipament sanitar, în 

contextul amenințãrii epidemiei cu Coronavirus în România. 

Suma se asigură de Ministerul Finanțelor Publice, prin efectuarea operațiunii de 

schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 1.150.000,00 mii lei, 

determinat pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării. 

Echivalentul în lei al acestor sume se înregistrează în contul curent general al 

Trezoreriei Statului la disponibil din venituri rezultate din privatizare 

 

În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu 

Compania Națională UNIFARM - S.A., în care vor fi precizate drepturile și 

obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de acordare si derulare a 

împrumutului.  
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5. Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, 

respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 

2020. 

Prorogarea termenului prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 

alin. (2), din Codul fiscal pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local, 

de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. 

 

6. Având în vedere, riscul de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 

care există atât la nivel mondial, al Uniunii Europene cât și al României, și având 

în vedere contextul geostrategic actual de creștere a riscurilor nonmilitare,  

luând în considerare că pot deveni incidente situațiile de urgență în sensul 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, pentru evitarea contactului dintre persoane 

și pentru a evita răspândirea infecției mai sus menționate, se propune: 

- modificarea art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) în scopul prelungirii termenelor de 

depunere a notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și 

implicit a solicitări de restructurare a obligațiilor bugetare. 

Astfel, se propune prorogarea termenului pentru depunerea intenției de 

restructurare până la data de 31 iulie 2020 și  prorogarea termenului de depunere 

a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020. 

 

 

7. Se instituie pentru anul 2020 o normă derogatorie de la prevederile art.23 

alin.(1) și (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și de la prevederile art.6 alin.(2) din 

Legea privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul acordării posibilității promovării unei rectificări bugetare în 

primul semestru al anului.  

 

În vederea asigurării în regim de urgență a fondurile necesare pentru aplicarea 

măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul 

SARS-CoV-2, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate, se propune 

ca,  pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, prin derogare de 

la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 

69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. art. 44 alin. 

(4), art. 47 alin. (4), (8) – (10) și art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali 

de credite să fie autorizați să efectueze virări de credite bugetare și credite de 

angajament neutilizate.   

De asemenea, se instituie obligația ordonatorilor principali de credite de a transmit 

Ministerului Finanțelor Publice situația virărilor de credite bugetare și de 

angajament efectuate conform prezentului act normativ în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data efectuării acestora. 

 

3.Alte informaţii 1. Programul prevăzut este un program multianual de sprijinire a IMM-urilor 

pentru diminuarea efectelor răspândirii virusului COVID - 19. 

Programul constă în acordarea fiecărui beneficiar participant în program a unuia 

sau mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau a unuia sau mai multor 



8 
 

credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul 

Finanțelor Publice. 

Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise se stabilește prin Hotărâre de 

Guvern, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de 

gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice 

de aplicare a prezentei Ordonanțe de urgență. 

Plafonul anual se va încadra în țintele stabilite prin Legea pentru aprobarea 

plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar. 

Principalele avantaje ale Programului: 

- Furnizarea lichidității necesare desfășurării activității economice pe 

perioada de influență a COVID – 19, 

- Acces rapid la Program prin colaborarea cu instituțiile de credit ce 

finanțează în acest moment IMM-urile și derularea prin FNGCIMM, Fond 

de garantare destinat sprijinirii IMM-urilor 

- Menținerea locurilor de muncă și evitarea distrugerii capitalului IMM-

urilor, parte fundamentală a economiei românești. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. 1. Impactul macroeconomic 
1. Rezultatele acestui program vor avea ca efect menținerea în 

activitate a IMM-urilor implicit a locurilor de muncă furnizate de 

acestea pe perioada în care se manifestă efectele răspândirii COVID 

– 19. 

Prin numărul mare de persoane angajate în sectorul IMM-urilor 

corelat cu diversitatea de produse/servicii oferite, menținerea 

funcțională a segmentului IMM-urilor reprezintă o cerință 

fundamentală pentru traversarea perioadei de influență a virusului 

COVID – 19 precum și revenirea economică rapidă. 

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat                                    

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

 

Prezentul act normativ va avea impact favorabil asupra mediului de 

afaceri prin facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici 

și mijlocii în scopul susținerii activității curente dar și a proiectelor 

de investiții pe perioada de influență a COVID - 19. 

 

2.1. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2.2. Impactul asupra 

intreprinderilor mici si mijlocii 
Prezentul act normativ se adresează tuturor categoriilor de IMM-uri, 

având un impact direct pozitiv prin sprijinirea accesului la finanțare.  

3.Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

4.Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

5.Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe 

termen lung (pe 5 ani) 
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 Indicatori An 

curent 

Următorii 4 ani Media următorilor 

5 ani, după anul 

curent 

1 2 3 4 5 6 7 

Impact previzionat 2020 

(mil lei) 
2021 

(mil lei) 
2022 

(mil lei) 
2023 

(mil lei) 
2024 

(mil lei)  

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a)bugetul de stat, din 

acesta: 

-impozit pe profit 

-impozit pe venit 

b)bugete locale: 

-impozit pe profit 

c)bugetul asigurărilor 

sociale 

-contribuţii de asigurări 

Impactul financiar va fi pozitiv prin menținerea în funcțiune a IMM-urilor 

existente implicit a numărului de angajați, situația actuală ducând spre o 

închidere masivă a IMM-urilor fără intervenția statului printr-un ajutor 

consistent .  

 

2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare din 

care: 

a)bugetul de stat, din 

acesta: 

-cheltuieli de personal 

-bunuri şi servicii 

b)bugete locale: 

-cheltuieli de personal 

-bunuri şi servicii 

c)bugetul asigurărilor 

sociale 

-cheltuieli de personal 

-bunuri şi servicii 

      

3.Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b)bugete locale 

 

4. Propuneri pentru  

acoperirea creşterilor de 

cheltuieli 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Propuneri pentru 

acoperirea scăderilor  de 

venituri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor  veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul 
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7. Alte informaţii 
La momentul acordării, garanţiile care vor fi emise în cadrul Programului 

nu reprezintă plăţi din bugetul de stat, ci determină exclusiv majorarea 

datoriei publice. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor actului normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

11. Compatibilitatea actului normativ cu 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea  actului normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

5.Alte informaţii Nu au fost identificate 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, instituite de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectivul actului normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 
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4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul legislativ 

 

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei  

e)Curtea de Conturi 

f) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul  

 

 

 

g) Comisia de Dialog Social 

a) Este necesar avizul Consiliului Legislativ asupra 

proiectului de act normativ. 

b) Nu este cazul  

c) Este necesar avizul Consiliului Economic şi Social 

d) Este necesar avizul Consiliului Concurenței. 

e) Nu este cazul 

f) Este necesar avizul Departamentului pentru Relația cu 

Parlamentul, din punctul de vedere al oportunității 

promovării 

g) Este necesar avizul Comisiei de Dialog Social 

 

6.Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ 

 

 

1.Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării actului normativ 

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului și nota de fundamentare 

aferentă acestuia au fost postate pe site-ul MFP în data de.... 

 

 

2.Informarea societăţii civile 

cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în 

urma implementării actului 

normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţeanului sau diversităţii 

biologice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1.Măsuri de punere în aplicare a actului normativ de 

către autorităţile administrative publice centrale 

şi/sau locale-înfiinţarea sau extinderea competenţei 

instituţiilor existente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
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2.Alte informaţii Nu au fost identificate 

Față de cele prezentate, supunem aprobării proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele 

măsuri fiscal-bugetare. 
 

 
 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 

Vasile – Florin CÎȚU 
 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI 

 

Virgil – Daniel POPESCU 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

Marian Cătălin PREDOIU 

 

 

 

 


