NESWLETTER LEGISLATIV

Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, este un
program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și constă
în acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și
mijlocii de către instituțiile de credit.
O.U.G. nr. 42/2020, prin care sunt aduse unele modificări, dar și completări O.U.G. nr. 110/2017,
aprobă schema de ajutor de stat privind accesul IMM-urilor la credite bancare în condiții preferențiale
pentru a asigura continuarea activității și plata personalului angajat pe perioada pandemiei COVID19.
Condițiile de acordare a facilităților prevăzute în această act normativ sunt completate prin Normele
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017.
În continuare am analizat criteriile de eligibilitate pentru a putea beneficia de ajutorul acordat de către
stat prin intermediul acestui program.

1. Prevederile O.U.G. nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017
privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea
activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
(în continuare „OUG 42/2020”)
A priori, este important de menționat faptul că schema de ajutor de stat a fost deja aprobată de către
Comisia Europeană.
Aceasta privește facilitățile acordate prin OUG 42/2020, acestea presupun:
-

acordarea de garanții pentru credite de investiții sau credite pentru finanțarea capitalului
de lucru acordat de băncile comerciale;

-

acordarea de granturi directe de ajutor către beneficiarii eligibili, în cuantum de până la
800.000 de euro pentru acoperirea, în ordine, a ratelor dobânzilor bancare, a comisioanelor
de risc și a taxelor administrative generate de aceste împrumuturi.

Beneficiarii eligibili ai schemei de ajutor de stat vor putea accesa credite în cuantum de:
-

maximum 10.000.000 RON pentru credite de investiții și de

-

maximum 5.000.000 RON pentru credite pentru finanțarea capitalului de lucru, acordate
de o instituție bancară.

Ajutorul de stat constă în:
1) acoperirea de către stat, în integralitate, a dobânzii bancare până la 31 decembrie 2020
(termen care poate fi prelungit în limita bugetului acordat schemei de ajutor) și
2) acordarea de garanții de stat de până la 80% din valoarea împrumutului (excluzând dobânzi,
taxe și comisioane bancare). Pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, ajutorul de stat
garantat poate atinge nivelul de 90% din suma împrumutului, iar valoarea împrumutului nu
trebuie să depășească suma de 500.000 RON (pentru microîntreprinderi), respectiv
1.000.000 RON (pentru întreprinderi mici).
Bineînțeles, băncile comerciale pot solicita garanții colaterale, iar statul percepe un comision de risc
în schimbul sprijinului oferit, conform cadrului temporar adoptat de Comisie.
Împrumuturile garantate sub această schema de ajutor de stat pot acoperi un maximum de 72 de luni
(în cazul creditelor de investiții), respectiv de 36 de luni (pentru împrumuturile pentru finanțarea
capitalului de lucru – cu posibilitatea extinderii).
Pentru a beneficia de aceste scheme de ajutor de stat, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele
condiții de eligibilitate:
1. nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019 în sensul Regulamentului (UE) nr.
651/2014, dar s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza
pandemiei de COVID-19;
2. nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice sau instituția de
credit care acordă finanțarea;
3. nu figurează cu credite restante în ultimele șase luni anterioare datei de 31 decembrie 2019
sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A-C din baza de date
a C.R.C (Centralei Riscului de Credit), inclusiv cu privire la finanțările de tip leasing;
4. nu se află în interdicție de a emite cecuri/bilete la ordin;
5. împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;
6. prezintă garanțiile colaterale solicitate și îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate impuse
de instituția financiară;
7. nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul central sau, dacă înregistrează, se obligă
să le achite din creditul acordat în cadrul programului;
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8. depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent
de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020,
cu mențiunea că întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție
de evoluția activității curente a acesteia.

2. Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017
privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA (în continuare „Normele de aplicare”)
În ceea ce privește Normele de aplicare a schemei de ajutor de stat, vă rugăm să găsiți în cele ce
urmează reglementarea celor mai importante aspecte.
Normele de aplicare cuprind dispoziții referitoare la granturi, plăți și monitorizarea garanțiilor de stat
și a granturilor directe acordate ca ajutoare de stat în contextul economic generat de pandemia
COVID-19.
Toate garanțiile trebuie să fie implementate de către Ministerul Finanțelor Publice prin FNGCIMM
(Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii). Schema va fi
guvernată de protocoale ce vor cuprinde înțelegerile dintre instituțiile financiare, Ministerul
Finanțelor Publice și FNGCIMM.
Limitele generale ale garanțiilor de stat
Garanțiile de stat vor fi acordate într-un procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru
IMM-uri (90% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici), exclusiv dobânzile, comisioanele și
spezele bancare aferente creditului garantat.
➢ Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 RON, iar
➢ Pentru creditele pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maxima finanțată este de
5.000.000 RON si, în plus, este supus uneia dintre următoarele condiționări:
-

dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii
datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor înregistrate la
nivelul anului 2019 sau

-

25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019 sau

-

o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu
capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente
justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși
nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Eligibilitatea pentru un anumit tip de împrumut va fi supusă, de asemenea, normelor și procedurilor
interne de creditare ale instituțiilor financiare.
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Amortizarea garanțiilor va urma structura împrumutului. Astfel, când valoarea împrumutului
va descrește în timp, cuantumul garanției va descrește și el, proporțional. Pierderile vor fi suportate
proporțional sub aceleași condiții de către creditor și de către stat, prin intermediul FNGCIMM, în
perioada de maximum 6 ani (perioada maximă pentru acordarea garanției de stat).

Ratele dobânzilor, comisionul de risc și comisionul de administrare

a. Ratele dobânzilor
Ratele dobânzii se vor aplica împrumuturilor garantate sub următoarea schemă:
ROBOR 3M + o marjă fixă (maximum 2,0% pe an pentru creditele de investiții / 2,5% pentru
împrumuturile acordate pentru finanțarea capitalului de lucru).
Aceste rate ale dobânzilor nu vor putea suferi modificări pe durata acordului de finanțare (chiar dacă
va fi extins) și nu vor putea include comision de administrare, comision de risc sau alte taxe (i.e. taxe
notariale, costuri legate de evaluarea și înregistrarea garanțiilor etc.) și vor fi subvenționate în
integralitate de către stat prin intermediul grantului direct (care nu va depăși 800.000 euro) până la
data de 31 decembrie 2020. Aceste termen de subvenționare poate fi extins cu încă 2 ani.
b. Comisionul de risc
Comisionul de risc va fi achitat de către beneficiar către Ministerul Finanțelor Publice în schimbul
grantului pentru garanția de stat.
Formula de calcul pentru comisionul de risc este următoarea:
➢ Pentru creditele de investiții: comision de risc = (valoarea garanției * procent comision *
numărul de luni de valabilitate a garanției) / 72;
➢ Pentru creditele pentru finanțarea capitalului de lucru: comision de risc = (valoarea garanției
* procent comision * numărul de luni de valabilitate a garanției) / 36.
*Procentul comisionului este variabil progresiv - de la 0,25% la 1%.
Comisionul de risc va fi, de asemenea, subvenționat de stat printr-un grant direct.
c. Comisionul de administrare
Comisionul de administrare va fi achitat de către beneficiar către FNGCIMM și va fi, de asemenea,
subvenționat în integralitate de către stat prin grant direct. La finalul perioadei pentru care se acordă
ajutorul de stat, comisionul de administrare va fi datorat de către beneficiar.
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Pași procedurali
Întreaga procedură pentru obținerea unui asemenea ajutor de stat nu este foarte clară, iar instituțiile
financiare încă au nevoie de timp pentru a implementa propriile reguli interne care să guverneze
schemele de ajutor de stat, dar Normele de aplicare stipulează în linii mari pașii de urmat.
Astfel, potențialii beneficiari vor aplica online, după cum urmează:
•

toate acordurile de împrumut pentru această schemă de ajutor de stat vor fi finalizate până la
sfârșitul anului 2020;

•

beneficiarii se vor înregistra în aplicația privind schema de ajutor de stat disponibilă la adresa
www.imminvest.ro – aplicația fiind actualmente în curs de dezvoltare;

•

sesiunea va rămâne deschisă cât timp vor exista fonduri disponibile;

•

aplicația va genera automat un cod de înregistrare beneficiarilor și va trimite toate informațiile
relevante în format electronic către banca aleasă de beneficiar;

•

banca va primi informațiile privind acceptarea și va decide asupra acordului de împrumut în
conformitate cu propriile reguli și criterii de eligibilitate interne.

Toate documentele solicitate vor fi trimise de către beneficiar către bancă, respectiv către FNGCIMM
pentru analiză. În continuare, FNGCIMM va elabora acordul privind garanția și banca va discuta atât
cu beneficiarul, cât și cu FNGCIMM despre condițiile acordului de împrumut.

Banca va solicita beneficiarului să prezinte garanții colaterale, dacă este cazul, care vor putea consta
în: ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare,
afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile, ipotecă legală asupra
soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit
finanțatoare; în cazul creditelor de investiții, garanțiile trebuie să acopere, în afara garanțiilor de stat,
cel puțin 100% din valoarea împrumutului.

Alte aspecte importante:
•
•
•
•
•
•

Bugetul disponibil pentru implementarea actualei scheme de ajutor de stat este de
15.000.000.000 lei;
Plata ajutorului de stat se va efectua până la 31 martie 2021;
Băncile nu vor schimba nicio taxă de rambursare;
Beneficiarii vor încheia un acord financiar cu banca și FNGCIMM;
Banca va solicita garanții suplimentare pentru a acoperi cel puțin 100%;
Banca se va asigura că orice altă taxă datorată de către beneficiar va fi dedusă din împrumutul
garantat;
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•

Pentru creditele de investiții, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o
perioadă de grație de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare

Pentru orice alte informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.
Nu în ultimul rând, în momentul în care platforma devine funcțională, vă putem ajuta să obțineți un
anumit tip de ajutor de stat, prin depunerea cererilor și întocmirea oricăror documente necesare.

Cu considerație,
Voinescu Lawyers
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