ASPECTE REFERITOARE LA FACILITATILE, AMANARILE SAU
INLESNIRILE ACORDATE IN CONTEXTUL COVID-19
Facilitati si programul de sustinere in favoarea IMM-urilor
A. Facilitati
Pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii care si-au intrerupt activitatea total sau
partial in baza deciziilor emise de autoritati pe perioada starii de urgenta si care detin certificatul de
stare de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (care poate fi obtinut
in baza unei declaratii pe proprie raspundere depusa pe platforma http://prevenire.gov.ro/), beneficiaza
de urmatoarele facilitati:
•

amanarea la plata pentru serviciile de utilitati (electricitate, gaze naturale, apa, servicii de
telefonie si internet)

•

amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

•

prin derogare de la alte dispozitii legale, in contractele in derulare (altele decat cele de
utilitati/sediu social/sedii secundare) pot invoca forta majora DAR numai dupa incercarea,
dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc (inclusiv electronic), de renegociere
a contractului.

•

neaplicarea de penalitati de intarziere in executarea obligatiilor decurgand din contracte
incheiate cu autoritatile publice pentru durata starii de urgenta.

B. Program de sustinere pentru IMM
In contextul starii de urgenta determinate de raspandirea virusului COVID-19 si avand in vedere
impactul economic major al situatiei actuale asupra mediului inconjurator, se impun masuri de adaptare
a Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA (prevazut de
dispozitiile Ordonantei de urgenta nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici
si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA), dupa cum urmeaza:
•

IMM-uri eligibile care pot beneficia de ajutorul de stat provin din toate sectoarele de activitate, dar
trebuie sa indeplineasca cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:
(a) sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii cu respectarea prevederilor Legii nr.

346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
(b) nu au pierdut mai mult de jumatate din capitalul social in ultimii doi ani si mai mult de un sfert
din acest capital in ultimele 12 luni, in cazul societatilor prevazute de Legea societatilor 31/1990
conform ultimelor situatii financiare depuse (cu exceptia start-up-urilor care nu au nicio situatie
financiara anuala depusa);
(c) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii: procedura de insolventa, procedura de executare
silita declansata de organele fiscale si/sau alti creditori, inchidere operationala, dizolvare, lichidare,
administrare speciala sau concordat si nu indeplinesc criteriile din legislatia nationala pentru a fi
supus unei proceduri de insolventa la cererea creditorilor, conform declaratiei pe propria
raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii;
(d) nu se afla in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau cu institutia de
credit;
(e) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni
anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in
categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit;
(f) nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu
incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 in baza
de date a Centralei Incidentelor de Plati;
(g) prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna
cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit,
acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru
finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala
mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de
credit, impreuna cu garantia de stat;
(h) sunt indeplinite conditiile de eligibilitate ale institutiei de credit;
(i) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal
central. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite
din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului;
(j) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care

asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
(k) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
(l) nu se aflau in dificultate, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior,
din cauza pandemiei de COVID-19;
(m) depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la
data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la 31 decembrie 2020.
Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii
din sectoarele/ domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de
armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante
si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de investigare si protectie.
•

Creditele pentru care statul acorda garantii se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a) credite pentru realizarea de investitii si/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru,
in procent de maximum 80% din valoarea finantarii (fara dobanzi, comisioane si speze bancare).
Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui
beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10.000.000 lei. Valoarea maxima a creditelor/liniilor
de credit pentru finantarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de
investitii este de 10.000.000 lei;
b) credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (fara dobanzi, comisioane si
speze bancare), in procent de maximum 90% acordat unei microintreprinderi sau intreprindere
mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum
1.000.000 lei pentru intreprinderile mici.

•

Pentru acordarea oricaror categorii de garantii enumerate anterior, se va tine cont de una dintre
urmatoarele conditii, respectiv de aceea care reprezinta valoarea cea mai mare dintre: (i) dublul
sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de
angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019.
In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu
poate depasi suma estimata pentru primii 2 ani de activitate; sau (ii) 25% din cifra de afaceri neta
a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice
care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind

impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale
competente pentru anul 2019; sau (iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati
(inclusiv costuri cu capital de lucru/costuri cu investitii), cu conditia prezentarii unor documente
justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de
lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni. In orice caz, valoarea maxima
cumulata a finantarilor garantate de stat nu poate depasi 10.000.000 lei, in limita celei mai
mari valori prevazute anterior in prezentul paragraf..IMM-urile pot cumula creditele/liniile de credit
pentru finantarea capitalului de lucru (lit. b) cu creditele pentru realizarea de investitii in limita
plafonului de 10.000.000 lei.
•

IMM-urile care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor
agricole si care au contractat credite/linii de credit pentru finantarea de investitii si/sau pentru
finantarea unui capital de lucru pot beneficia de acordarea unui grant, dar nu mai mult de
echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere.

•

Durata maxima a finantarilor este de 72 de luni in cazul creditelor pentru investitii, fara
posibilitate de prelungire si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital
de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36
de luni. Durata garantiilor acordate nu poate depasi 6 luni. Pentru garantiile acordate se percep
comisioane de risc.

•

Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit, instituite in
favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a institutiei de credit, vor
avea rangul I pe toata perioada de valabilitate a garantiei, respectiv pana la momentul formularii
cererii de plata a garantiei de catre institutia de credit. Formalitatile de inscriere, modificare,
reinnoire si radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare se efectueaza de catre institutia
de credit, in baza contractului de garantare.

•

Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate este de 15.000.000.000 lei.

Sediul materiei pentru cele de mai sus il reprezinta Ordonanta urgenta 42/2020 pentru modificarea
si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere
a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea
Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19, Actul din 2020 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU
SUSTINEREA ACTIVITATII IMM-URILOR IN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE

GENERATE DE PANDEMIA COVID-19, Normele Metodologice din 2020 de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a
intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA si Ordonanta urgenta 29/2020 privind
unele masuri economice si fiscal-bugetare si Hotararea 326/2020 privind modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a
intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA.
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