
 
 

NEWSLETTER LEGISLATIV 
Vă informăm că, în M. Of. nr. 339 din 27 aprilie 2020, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 326/2020 
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor 
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 „H.G. 326/2020”).  

După cum reiese și din denumire, aceasta a modificat 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 metodologice”), cele mai importante modificări fiind redate în 
cele ce urmează. 

1. Anterior, întreprinderile mici și mijlocii nu puteau cumula creditele sau linii de credit pentru 
finanțarea capitalului de lucru cu creditele pentru realizarea de investiții.  
 
HG 326/2020 a modificat acest aspect prin introducerea posibilității cumulării acestor două tipuri de 
credite, în limita plafonului de 10.000.000 lei.  
 

2. A fost abrogat alineatul ce prevedea formula de calcul al comisionului de administrare.  
 

3.  Ca urmare a punctului 2, noua reglementare prevede expres faptul că din ajutorul de stat se 
acoperă:  

a. plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, 
precum și  

b. valoarea integrală a comisionului de administrare și  
c. a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul 

Programului. 
 

4. În varianta inițială a Normelor metodologice se prevedea faptul că la încetarea aplicabilității 
programului de ajutor de stat, comisionul de risc va fi calculat de către instituția de credit.  
 
Prin prezentul act normativ, se introduce obligația calculării comisionului de risc în sarcina 
FNGCIMM.  
 
De asemenea, a fost introdusă și posibilitatea prelungirii creditului contractat inițial, pe lângă 
posiblitatea majorării acestuia (până acum exista doar posibilitatea majorării).  
 

5. Ca un element de noutate, ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate 
prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a instituției de credit, vor 
avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul 
formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit. 

 
6. A fost introdus un nou alineat la art. 8 din Normele metodologice referitor la criteriile de 

elibigilitate ale beneficiarului programului:  
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„Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant în limita plafonului de cumul 
prevăzut la art. 3 alin. (1) sau alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea 
activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 
aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 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, după caz.” 

 
7. A fost eliminată declarația de minimis, în funcție de tipul beneficiarului (întreprindere 

mijlocie, întreprindere mică, microîntreprindere) din lista de documente necesare.  
 
Astfel, aceasta nu mai trebuie depusă la momentul aplicării pentru obținerea ajutorului de stat. 
 

8. Din declarația de proprie răspundere a potențialului beneficiar al ajutorului de stat trebuie să 
rezulte:  
 

a. îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant (mențiune 
nou introdusă); 

b. îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și e) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare (anterior nu se făcea trimitere 
expresă la OUG nr. 110/2017 și nici la Legea 209/2018).  
 

9. O altă modificare constă în introducerea unei excepții la art. 22 alin. (1) lit. b) din Normele 
metodologice referitoare la procedura executării silite în cazul nerambursării creditelor la timp:  
 

„Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin 
credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente 
ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară 
constituită asupra depozitului colateral.” 

 
10. Nu în ultimul rând, au fost introduse două noi alineate la art. 26 din Normele metodologice, 

care prevăd următoarele: 
„(2) În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite 
finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice și a tuturor accesoriilor aferente, 
precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii 
de executare a garanției de către beneficiar, Ministerul Finanțelor Publice emite acordul 
privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la 
solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 
(3) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de 
rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor 
Publice.” 

 
Cu considerație,  

Voinescu Lawyers 


