
 
 

 
 

 
Legal Fresh – Up to Date  
 

MODIFICĂRI PRIVIND PROGRAMUL DE SUSȚINERE A IMM-URILOR PRIN GARANTAREA 
CREDITELOR DE CĂTRE STAT ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 

 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-
bugetare a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, fiind 
modificate condițiile privind acordarea creditelor/liniilor de credite, în scopul sprijinirii 
microîntreprinderilor, precum și întreprinderilor mici și mijlocii. 
 
1. Legislație relevantă 
 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare (denumită în continuare OUG 29/2020); 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (denumită în continuare OUG 
110/2017); 

• Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii (denumită în continuare Legea 346/2004). 
 

2. Beneficiarii măsurilor adoptate 
 
Beneficiarii măsurilor adoptate sunt întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite 
prin Legea 346/2004. 
 
Întreprinderile mici şi mijlocii sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii:  
 

• au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; 
• realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în 

lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, 
conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active 
imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. 



 
 

 
 

 
Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de 
cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii: 

• microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 
sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei; 

• întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 
netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei; 

• întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 
anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale 
care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro. 
 

3. Noile condiții pentru garantarea creditelor/liniilor de credit prin Programul de susţinere 
a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 
 
Există două categorii de credite/linii de credite garantate: 
 
3.1 Prima categorie vizează creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de 
credit pentru capitalul de lucru. 
 
Aceste credite sunt garantate de stat în procent de 80% din valoarea finanțării, exclusiv 
dobânzile, comisioanele și spezele bancare. 
 
Facilitatea se aplică pentru unul sau mai multe credite respectiv una sau mai multe linii de 
credite, însă valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate 
unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 de lei. 
 
Totodată, valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit nu poate depăși: 
 

• pentru creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru, media cheltuielilor 
aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 de lei; 

• pentru creditele pentru investiții, 10.000.000 de lei. 
 

Pentru întreprinderile care nu au depus situaţii financiare la data solicitării creditului garantat, 
valoarea maximă a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi 
calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanţele lunare. 



 
 

 
 

 
3.2 A doua categorie vizează creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru 
(exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare) acordate doar microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici. 
 
Aceste credite/linii de credite sunt garantate de stat în procent de maximum 90%. 
 
Valoarea maximă a creditului/liniilor de credit este de 500.000 de lei pentru 
microîntreprinderi și de 1.000.000 de lei pentru întreprinderile mici. 
 
Valoarea maximă a unei finanțări nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de 
lucru din ultimii 2 ani fiscali. 
 
Pentru întreprinderile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, 
valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru va fi 
calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare. 
 
4. Subvenționarea dobânzilor 
 
Atât pentru creditele din prima categorie, cât și pentru cele din cea de a doua categorie, statul 
subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit în procent de 100%, din 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis 
asociate acestui program.  
 
Dobânda se subvenționează de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate 
după 21.03.2020, iar măsura poate dura până la 31.03.2021. Subvenţionarea dobânzii se 
aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru primul an şi pentru următorii 2 
ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie 
şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020.  
 
5. Alte facilități 
 
5.1 Beneficiarul creditului nu va mai datora prima de garantare pentru acoperirea riscului 
de garantare, care era compusă din comisionul de risc și comisionul de administrare. 
 



 
 

 
 

Prevederile privind comisionul de risc au fost abrogate, iar comisionul de administrare se 
suportă din bugetul de stat pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de 
stat/de minimis. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, comisionul de 
administrare se va datora de către beneficiarul programului. 
 
5.2 Spre deosebire de prevederile legale anterioare, sunt eligibile și întreprinderile care 
înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul 
fiscal central, acestea având obligația să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul 
de lucru acordată în cadrul programului. 
 
5.3 Durata maximă a finanțărilor a rămas 120 de luni pentru creditele de investiții, însă a 
fost majorată de la 24 de luni la 36 de luni în cazul creditelor pentru capitalul de lucru.  
 
Durata de finanțare pentru creditele pentru capitalul de lucru va putea fi prelungită cu 
maximum încă 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în 
condițiile stabilite prin norme metodologice. 
  
 


