
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
la ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, precum și
pentru  aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor asociata

programului

Secţiunea 1
Titlul actului normativ

Ordonanță de urgență privind Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului
comercial,  precum și pentru  aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității

IMM-urilor asociată programului

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

     1.Descrierea
situației actuale Sprijinirea  sectorului  IMM  reprezintă  o  prioritate  a  programului  economic  de

guvernare  actual,  în  condiţiile  în  care  sectorul  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii
reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea
de locuri de muncă, cu o pondere de aproximativ 60% din produsul intern brut şi
angajează 60% din forţa de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea
statului  de  politici  publice  care  vizează  printre  altele  susținerea  activității  prin
facilitarea accesului la finanţare.

În contextul în care s-a constatat  existenţa unei tendinţe de înrăutățire bruscă a
performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare,  IMM-urile
trebuie susţinute prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la
finanţare, în special la finanţarea prin capital comercial, care se practică, de regulă,
între  firme  care  au  relaţii  comerciale  îndelungate  şi  se  bazează  pe  încredere
reciprocă,  intervenția  statului  pe  linia  consolidării  acestor  relații  contribuind la
întărirea disciplinei contractuale și de plată.

Având în vedere că în România aproximativ 25% din PIB este exprimat în termeni
de valori facturate, iar băncile comerciale tranzacționeaza prin factoring o cotă de
până la 10% din piața creanțelor, rezultă că 90% din potențialul prezent în piața
de factoring din Romania este încă neexplorat.
Cu un volum de doar 2% din PIB, România ocupă locul 26 între țările europene în
privința intermedierii financiare prin factoring, situație care trebuie remediată si
fructificată.

Piața factoringului s-a dezvoltat an de an depășind 2.5% din PIB in anul 2019.
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Piața este structurată în echilibru aproape perfect între întreprinderi mari și IMM: 

Volum piata 100%  5 miliarde euro

Structura pietei

Intreprinderi mari; CA > 50 milioane euro 40% 2 miliarde euro

IMM; 5 milioane < CA < 50 milioane euro 38% 1,9 miliarde euro

IMM; CA < 50 milioane euro 22% 1,1 miliarde euro

Cu  ajutorul  serviciilor  de  factoring,  o  companie  va  avea  acces  la  finanțare
flexibilă,  rapidă astfel  încât  sa reușească să își  acopere nevoia  de lichidități  în
activitatea desfășurată. Factoringul cu regres nu reprezintă o finanțare tradițională
pe termen scurt, ci reprezintă o soluție rapidă și flexibilă de accelerare a încasărilor
unei companii. Cel mai des companiile apelează la factoring când au o diferență
majoră de timp între momentul plății la furnizori și momentul încasării facturilor
emise către clienți.

De  asemenea,  în  cazul  unei  necesități  urgente  de  lichidități  pentru  plata
furnizorilor sau salariilor angajaților, în condițiile în care o societate are de încasat
cambii sau bilete la ordin de la clienții săi, aceasta va putea apela la un finanțator,
care va pune la dispoziție contravaloarea sumelor pe care urmează să le încaseze
societatea (creanțele) prin diferite instrumente de debit, mai puțin valoarea unui
comision și a dobânzilor percepute de finanțator.

Așa cum bine știm în activitatea IMM-urilor apar deseori decalaje între încasări și
plăți, decalaje care sunt accentuate în perioadele de criză cum a fost cea generată
de starea de urgență în contextul evoluției situației epidemiologice internaționale
determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. În astfel de perioade,
resursele  financiare  sunt  temporar  diminuate  din  cauza  creditelor  comerciale
acordate,  iar  în  lipsa adoptării  unor  măsuri  urgente, activitatea  IMM-urilor  din
România ar putea fi grav perturbată de incertitudinea încasărilor și prin pierderea
unor clienţi pe o piaţă concurenţială.

Ținând  cont  de  faptul  că  în  lipsa  unei  stimulări  a  sectorului  financiar  privind
garantarea  creditului  comercial  în  sprijinirea  întreprinderilor  mici  și  mijlocii,
consecințele  negative  ale  răspândirii  virusului  SARS-CoV2  s-ar  manifesta
pregnant  în  economie, pentru  relansarea  pe  baze  sustenabile  a  creditării  către
sectorul  IMM, caracterizat  prin dinamism şi  diversitate,  este necesara luarea în
regim  de  urgenţă  a  unor  măsuri  care  să  răspundă  nevoilor  de  diversificare  a
produselor de finanţare şi garantare specifice acestui sector.

Luând în considerare motivele expuse mai sus, în lipsa adoptării măsurilor propuse
în regim de urgenţă,  sectorul  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii,  a  cărui  sprijinire
reprezintă o prioritate națională, ar beneficia de condiţii de finanţare suboptime sau
nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru derularea activităţii curente.

2.Schimbări Prezentul  act normativ este structurat pe două capitole: 
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preconizate
1) Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, cu

trei secțiuni;   
2)  Schema de ajutor de stat asociată Programului IMM FACTOR  – Produs de

garantare a creditului comercial, cu opt secțiuni. 
 

Ordonanța de urgență a Guvernului privind Programul IMM FACTOR  – Produs
de garantare a creditului comercial are în vedere următoarele:

Orientările  strategice  din  programul  de  relansare  economică  au  în  vedere
sprijinirea  si  dezvoltarea  sectorului  IMM,  priorități  stabilite  prin  programe  și
politici  guvernamentale cu impact asupra evoluției  IMM-urilor pe termen scurt,
mediu și lung.

Prezentul  proiect  de  act  normativ  are  în  vedere  crearea  unor  facilitati  privind
satisfacerea necesităţilor financiare ale unei firme în condiţii cât mai avantajoase,
în acest scop identificând ca sursă de finanțare creditul comercial, care deţine în
ţări cu economie de piaţă dezvoltată o pondere importantă.

Creditul comercial este acel credit acordat de un furnizor de mărfuri sau prestator
de servicii unui cumpărător, în baza căruia plata mărfurilor/serviciilor se realizează
la o dată ulterioară, stabilită de comun acord.

Acordarea creditului comercial poate fi privită ca o problemă de alocare (investire)
a capitalului, iar extinderea acestuia constituie o investiţie care se concretizează în
creşterea profiturilor rezultată din mărimea vânzărilor.

Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situaţie
excepţională,  se  impune  luarea  unor  măsuri  urgente  care  să  vizeze  accesul
întreprinderilor mici şi mijlocii la finantare, în cadrul unui program de sprijinire a
acestora prin acordarea de garanţii de stat pentru garantarea creditului comercial,
destinat asigurării lichidității atât de necesare în această perioadă când există un
decalaj major de timp între momentul scadenței plăților la furnizori și momentul
încasării facturilor emise de clienți.

Implementarea Programului ,,IMM FACTOR  – Produs de garantare a creditului
comercial” va contribui la creșterea apetitului finanțatorilor de a credita sectorul
IMM,  având  în  vedere  riscurile  asociate  activităţii  de  finanţare  prin  capital
comercial derivate din activele limitate care pot fi admise în garanţie, coroborate
cu ratele de eșec. 

Garanţiile  insuficiente  față  de  solicitările  finanţatorilor  sunt  printre  cauzele
frecvent  menționate  în  explicarea  dificultăţilor  de  accesare  a  acestui  tip  de
finanțare.

Implementarea unui produs de finanțare prin care preluarea riscului de neplată a
debitorului  se acoperă,  parțial,  prin garanția de stat,  va impulsiona semnificativ
dezvoltarea produsului  de finanțare  a creditului  comercial,  pe segmentul  IMM-
urilor, acestea fiind interesate să obtina facilități pe linia procurării lichidităților
necesare cand apar decalaje între încasări și plăți.
Prin Programul “IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial” se
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propune acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în
Program pentru finanțările de tip  factoring cu regres,  acordate de finanțator, pe
baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter revolving, garantat de
către  stat,  prin Ministerul  Finanţelor  Publice,  în procent de maximum 50% din
valoarea finanțării de tip factoring, acordată de finanțator beneficiarului eligibil,
exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanțării garantate, cu
posibilitatea prelungirii finanțării de maximum 3 ori,  pe perioade de până la 12
luni.
Se propune ca valoarea plafonului de garantare să fie de maximum 5.000.000 lei/
beneficiar,  iar  valoarea maximă a unei  garanții  pentru o facilitate  de factoring,
acordată  beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

Suplimentarea plafoanelor de garantare stabilite inițial prin contractul de garantare
se  poate  realiza,  după  consumarea  a  cel  puțin  80% din  plafonul  alocat  inițial
beneficiarului, la solicitarea finanțatorului și după obținerea acordului FNGCIMM,
fără depășirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.

2. Schema de ajutor de stat asociată Programul IMM FACTOR  – Produs de
garantare a creditului comercial, are următoarele caracteristici:

Pentru facilitățile de factoring, Ministerul Finanţelor Publice acordă un grant care
acoperă costurile de garantare (comisionul de risc și comisionul de gestiune) în
procent de 100% din bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, de
la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în
cadrul schemelor de ajutor de stat", în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate
acestui program. 

Ministerul Finanțelor Publice acordă un grant care acoperă și costurile de finanțare
aferente  facilităților  de  factoring  în  procent  de  50% din  bugetul  de  stat,  prin
bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, de la titlul 55 "Alte
transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor
de ajutor de stat", în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.

Perioada  de  acordare  a  granturilor  care  acoperă  costurile  de  garantare  și  de
finanțare aferente facilităților de factoring garantate în cadrul Programului se va
stabili prin schema de ajutor de stat. Acordarea granturilor care acoperă costurile
de  garantare  și  de  finanțare  se  realizează  în  condiţiile  respectării  prevederilor
legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. 

Costurile aferente finanțărilor de tip factoring, care pot fi acoperite prin grant în
procent  de  50% din  bugetul  MFP sunt:  dobânda  aferentă  sumelor  avansate  și
comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare creanțe. 
Schema de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu Comunicarea Comisiei
privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în
contextul actualei epidemii de COVID-19 precum și cu respectarea Recomandării
Comisiei  C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de
sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei
legături  cu  jurisdicţiile  necooperante,  iar  ajutoarele  de  stat  se  acordă  după
obţinerea  deciziei  de  autorizare  a  Comisiei  Europene,  pe  toată  durata  de
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valabilitate a schemei.
Ajutoarele  de stat  acordate  în  baza  schemei  propuse sunt  compatibile  cu  piaţa
comună în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de
ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19
(2020/C91I/01),  publicată  în  Jurnalul  Oficial  al  UE  din  20.03.2020,  şi  se  vor
acorda după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, pe toată durata
de valabilitate a schemei. 

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea accesului la finanțare
al  intreprinderilor  mici  şi  mijlocii,  denumite  în  continuare  beneficiari,  prin
acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt
acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru finanțarea creditului comercial. 

Pentru  sectoarele  agriculturii,  pisciculturii  şi  acvaculturii  se  aplică  următoarele
condiţii:
    a)  ajutorul  nu depăşeşte  120.000 euro  pentru  fiecare  întreprindere  care  îşi
desfăşoară  activitatea  în  sectorul  pescuitului  şi  acvaculturii  sau  100.000  euro
pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei
primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume
înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul  producţiei  primare  de  produse  agricole  nu  trebuie  stabilit  pe  baza
preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
    c)  ajutorul acordat întreprinderilor  care îşi  desfăşoară activitatea în sectorul
pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare
menţionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr.
717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul
pescuitului şi acvaculturii;
    d) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare
cărora li  se aplică cuantumuri  maxime diferite,  întreprinderea în cauză asigură,
prin mijloace  adecvate,  cum ar  fi  separarea  conturilor,  faptul  că pentru fiecare
dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte
cel mai mare cuantum posibil.

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de
activitate, cu excepţia celor declarate neeligibile, care nu îndeplinesc condițiile de
finanțare-garantare și care, la data solicitării de acordare a facilității de factoring
garantate  în  cadrul  programului,  îndeplinesc  cumulativ,  următoarele  criterii  de
eligibilitate:

a)  nu  se  află  în  dificultate  în  sensul  pct.  20  şi  24  din  Comunicarea
Comisiei  -  Orientări  privind  ajutoarele  de  stat  pentru  salvarea  şi
restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C
249/01, publicate în JO al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31
iulie 2014;

b)  nu  se  află  în  litigiu,  în  calitate  de pârât,  cu  Ministerul  Finanţelor
Publice şi/sau finantator;

c)  nu  figurează  cu  credite  restante,  în  ultimele  6  luni  sau  dacă

5



înregistrează restanţe în baza de date a Centralei Riscului de Credit,
denumită în continuare C.R.C., acestea sunt încadrate în categoriile A,
B și C.

d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente
majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei
Incidentelor  de  Plăţi,  denumită  în  continuare  C.I.P.  conform
prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012
privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a
Centralei Incidentelor de Plăţi;

e) este eligibil conform reglementărilor interne ale finanțatorului; 
f) nu înregistreaza popriri active sau suspendate pe conturile bancare; 
g)  nu  înregistrează  obligaţii  fiscale  restante  şi  alte  creanţe  restante

bugetare administrate de organul fiscal central,  definit potrivit art. 1
pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.

Perioada  de  valabilitate  a  schemei,  respectiv  perioada  în  care  se  selectează
beneficiarii  şi  se  emit  garanții  de  stat,  acorduri  de  finanţare  în  legătură  cu
granturile prevăzute în proiectul de act normativ, este cuprinsă între data intrării în
vigoare a prevederilor  prezentuluii  act  normativ şi data  de 31 decembrie  2020.
Perioada  de   acordare  a  granturilor  care  acoperă  costurile  de  garantare  si  de
finantare aferente facilităților de factoring este de 8 luni, iar perioada de efectuare
a plăților aferente granturilor este până la 31.10.2021. 

Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului  Finanţelor Publice - Acţiuni Generale şi se virează lunar în contul
FNGCIMM, pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate,
transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
    
Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme
de ajutor de stat se va face de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor
aplicabile  instituţiilor  de  credit  şi  instituţiilor  financiare  nebancare  pentru
FNGCIMM.
   
FNGCIMM  este  administratorul  acestei  măsuri  de  ajutor  de  stat  cu  atribuții
delegate de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de furnizor de ajutor de stat.

În condițiile în care un astfel de program de garantare nu ar fi implementat, având
în  vedere  costurile  de  garantare  practicate  în  condițiile  pieței  și  lipsa
deductibilității  integrale  a  provizioanelor,  avantaj  specific  garanțiilor  de  stat,
băncile nu ar fi încurajate să susțină acest mecanism de finanțare pe termen scurt la
îndemâna IMM-urilor, care așa cum am precizat, reprezintă o metodă de asigurare
a acestora la forme de finanțare flexibile si rapide, care țin cont de sezonalitatea
afacerii și de evoluția generală a acesteia.

Pentru atingerea obiectivului de susţinere a accesului IMM-urilor la finanţare şi nu
în ultimul rând pentru a stimula competiţia în sectorul financiar, cu efecte benefice
pentru  IMM-uri,  în  sensul  reducerii  costurilor  de  finanţare,  se  impune
reglementarea  în  regim  de  urgenţă  a  unor  măsuri  al  căror  obiectiv  constă  în
facilitarea  intervenţiei  statului  prin  acordarea  de  sprijin  IMM-urilor  pentru
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asigurarea  accesului  la  finanțare  care  să  raspunda  nevoilor  de  diversificare  a
produselor de finanțare și garantare specifice acestui sector.

Sumele rezultate  din executarea  garanţiilor  de stat  acordate  de F.N.G.C.I.M.M.
prin  program,  în  numele  şi  contul  statului,  se  plătesc  finanțatorului  de  către
Ministerul  Finanţelor  Publice  de  la  bugetul  de  stat  prin  bugetul  Ministerului
Finanţelor  Publice - Acţiuni generale,  titlul  "Alte transferuri",  cod 55, alineatul
"Sume  rezultate  din  executarea  garanţiilor  acordate  din  bugetul  de  stat",  cod
55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., şi se
recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prezentului act normativ.

Pentru  finanțările  garantate  în  cadrul  programului,  pierderile  trebuie  suportate
proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către finanțator şi statul
român, prin Ministerul Finanţelor Publice.

Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite finanțatorilor în
cadrul  programului  sunt  asimilate  creanţelor  bugetare  a  căror  colectare  şi
recuperare  se  efectuează  de  către  organele  fiscale  competente  ale  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr.
207/2015,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  care  se  aplică  în  mod
corespunzător.

De  asemenea,  actul  normativ  cuprinde  prevederi  referitoare  la  competențele  si
demersurile  ce  trebuie  intreprinse  de  către  finanțatori  si  organele  fiscale
competente  ale  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  în  procedura  de
valorificare  a  bunurilor  ce  fac  obiectul  garanțiilor  constituite  pentru  asigurarea
recuperării  creanțelor  rezultate  din  plata  garanţiilor  de  stat  acordate  şi  plătite
finanțatorilor în cadrul programului.

3.Alte informaţii Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar
participant în program pentru finanțările de tip  factoring cu regres,  acordate de
finanțator,   pe  baza  facturilor,  in  cadrul  unui  plafon  de  finantare  cu  caracter
revolving, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice;

Prin schema de ajutor de stat fiecare beneficiar va primi un ajutor sub forma de
grant  în  limita  cumulului  rezultat  dintre  valoarea  comisionului  de  risc,  a
comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente
finantarilor garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per
întreprindere. Data până la care se pot acorda garanții în cadrul prezentei scheme
de  ajutor  de  stat  este  până  la  31.12.2020,  iar  perioada  de  efectuare  a  plăților
aferente granturilor care acoperă costurile de garantare și de finanțare este până la
31.10.2021. 

Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise se stabilește prin Hotărâre de
Guvern, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, costurile maxime ce pot fi
solicitate de către finanțatori, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale
și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare ale prezentului act
normativ.

Plafonul  anual  se  va  încadra  în  țintele  stabilite  prin  Legea  pentru  aprobarea
plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar.
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Principalele avantaje ale Programului:

- eliminarea principalei constrângeri a beneficiarilor de tip IMM în accesarea
finanțării, și anume lipsa garanțiilor;

- să  bancarizeze  un  credit  comercial  preponderent  nebancar  al  sectorului
IMM din România;

- 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  societăţilor
existente  cât  şi  prin  stimularea  înfiinţarii  de  noi  întreprinderi  mici  sau
mijlocii.

Termenul  de  valabilitate  a  facilității  de  factoring  este  de  maxim  12  luni,  cu
posibilitatea prelungirii facilității pe noi perioade similare, de maximum 3 ori.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. 1. Impactul macroeconomic Prin  acest  program se  are  în  vedere  stimularea  inițiativei  private,
precum și atingerea unui obiectiv strategic de încurajare a accesului
la facilități de finanțare a creditului comercial destinate IMM-urilor,
în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri în România,  caracterizat
prin dinamism si diversitate.

Totodată,  acest  program va  contribui  la  crearea  și  menținerea  de
locuri  de muncă,  având în vedere, conform aceluiaşi  studiu “Carta
albă a IMM-urilor - 2016” efectuat de CNIPMMR, că în anul 2015
faţă  de  anul  2014  au  fost  angajate  în  medie/IMM  1,87 persoane,
1,47%  din IMM-uri au angajat mai mult de 20 de persoane iar 92%
din firme au angajat între 1 şi 5 salariaţi.

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat                       

Schema  de  ajutor  de  stat  asociata  Programului  IMM FACTOR –
Produs  de  garantare  a  creditului  comercial  intră  sub  incidența
obligației de notificare către Comisia Europeană, in ceeea ce priveste
ajutorul de stat sub forma de grant si/sau sub formă de garanții.

Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile
cu  piaţa  comună  în  conformitate  cu  Comunicarea  CE  -  Cadru
temporar pentru măsuri  de ajutor de stat de sprijin a economiei în
contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată
în  Jurnalul  Oficial  al  UE  din  20.03.2020,  şi  se  vor  acorda  după
obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, pe toată durata
de valabilitate a schemei. 

2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Prezentul act normativ va avea impact favorabil asupra mediului de
afaceri prin stimularea accesului la finanțare al întreprinderilor mici
și  mijlocii  în  scopul  susținerii  activității  curente  prin  asigurarea
accesului  acestora  la  forme  de  finantare  flexibile  si  rapide  de
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finantare  care  sa  se  plieze  pe  sezonalitatea  afacerii  si  evolutia
acesteia.

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.

Reglementarea măsurilor prevăzute prin acest Program are în vedere
urmărirea  obiectivului  de acordare de sprijin  financiar  IMM-urilor
pentru finanțarea creditului comercial și nu în ultimul rând, întărirea
disciplinei contractuale și de plată.  

Având în  vedere  că  sprijinirea  sectorului  IMM-urilor  reprezintă  o
prioritate a programului de relansare economică, în condiţiile în care
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă un contributor de
importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de
muncă,  acesta  trebuie să beneficieze din partea statului  de politici
publice care vizează printre altele, creșterea accesului la finanțare.

Totodată,  acest  program va produce efecte  directe  şi semnificative
asupra  numărului,  potenţialului,  performanţelor  şi  sustenabilităţii
unor categorii importante de IMM-uri şi a sectorului micilor afaceri
în ansamblul său.

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)

 Indicatori An
curent

Următorii 4 ani Media următorilor 5
ani, după anul curent

1 2 3 4 5 6 7

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  încasările  la  bugetul  de  stat
determinate de susținerea fluxurilor de producție, a fluxurilor financiare în
economie  și  implicit  a  celor  aferente  impozitelor  și  taxelor  datorate
bugetului  de  stat.  De  asemenea,  dinamizarea  sectorului  IMM-urilor  va
avea  un  impact  pozitiv  asupra  perspectivelor  de  creştere  economică  cu
implicaţii pozitive şi asupra încasărilor la bugetul general consolidat.

 Indicatori An Următorii 4 ani Media următorilor 5 ani,
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curent după anul curent
Impact previzionat

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

Nu este cazul

3.Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b)bugete locale

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

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

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.

Suma  reprezentând  valoarea  de  executare  a  garanţiilor  care  nu  a  fost
recuperată în cursul aceluiaşi an are impact asupra bugetului anului în care
acestea se execută şi reprezintă cheltuială a bugetului de stat, cu încadrare
în  prevederile  bugetare  anuale  și  în  țintele  stabilite  prin  Legea  pentru
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar. 

Impactul financiar va fi pozitiv prin menținerea în funcțiune a IMM-urilor
existente și implicit a numărului de angajați, situația actuală ducând spre o
închidere  masivă  a  IMM-urilor  fără  intervenția  statului,  prin  asigurarea
accesului la forme de finantare specifice acestui sector.

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare
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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

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
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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 și 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) Nu este cazul

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 respectă prevederile Legii
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Au  fost  respectate  prevederile  Regulamentului  privind  procedurile,  la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor
de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum
și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 561/2009.

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

2.Alte informaţii Nu au fost identificate
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Față de cele prezentate, supunem aprobării proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind
Programul IMM FACTOR  – Produs de garantare a creditului comercial, precum și pentru  aprobarea
Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor asociată programului.

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

Vasile – Florin CÎȚU

Avizăm favorabil:

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE AFACERI

Virgil – Daniel POPESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Marian Cătălin PREDOIU
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