
 

25 martie 2020 

COVID-19 Știri Legislative  
În acest număr: 

1. OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare 

Măsuri de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în 
contextul epidemiei cauzate de COVID-19 

În scopul atenuării efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile de prevenire și combatere 

a pandemiei provocate de virusul COVID-19, printre măsurile fiscal-bugetare introduse prin Ordonanța 

de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare („OUG nr. 29/2020”), 

publicată în Monitorul Oficial din data de 21 martie 2020, se regăsesc și măsuri de sprijinire a creditării 

întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”).  

Prin modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul 

de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA („Program”), aprobată prin Legea 

nr. 209/2018 („OUG nr. 110/2017”), OUG nr. 29/2020 introduce următoarele facilități de garantare 

de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, a creditelor pentru realizarea de investiții și pentru 

capital de lucru acordate IMM-urilor:  

• Sunt garantate de către stat în proporție de maximum 80% finanțările acordate unui IMM prin 

unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe 

credite/linii de credit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a finanțării aferente 

creditelor de investiții este de 10 milioane lei, pe când cea aferentă creditelor/liniilor de 

credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5 milioane lei; 

• Sunt garantate de către stat în proporție de maximum 90% creditele/liniile de credit pentru 

finanțarea capitalului de lucru acordate unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici, în 

valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1 milion lei 

pentru întreprinderile mici. 

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru trebuie să fie 

stabilită la media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor 

prevăzute în paragraful anterior.  

Ministerul Finanțelor Publice subvenționează integral dobânda aferentă acestor credite/linii de credit 

prin intermediul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociate acestui Program, iar perioada de 

acordare se întinde de la momentul acordării creditului și poate dura până la 31 martie 2021, cu 
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posibilitatea prelungirii timp de încă 2 ani, dacă creșterea economică estimată va fi mai mică decât 

cea din 2020. 

Sunt eligibile pentru acest Program IMM-urile care îndeplinesc criteriile prevăzute de OUG nr. 

110/2017. OUG nr. 29/2020 prevede pentru beneficiarii care înregistrează obligații fiscale restante, 

obligația de a le achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul 

Programului.  

Pentru creditele de investiții, perioada maximă a finanțărilor este de 120 de luni, iar în cazul 

creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru perioada maximă este de 36 de luni, cu 

posibilitatea prelungirii cu încă 36 de luni.  

Dispozițiile referitoare la primele de garantare ce erau datorate de către beneficiarii Programului 

sunt abrogate prin OUG nr. 29/2020, comisionul de administrare cuvenit Fondului de Garantare1, ce 

era cuprins în cadrul primei de garantare, urmând să fie suportat din bugetul de stat, în cadrul unei 

scheme de ajutor de stat/de minimis. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, 

comisionul de administrare va fi datorat de către beneficiarul Programului. 

gabriela.anton@tuca.ro 

 

  

 

1 Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri („Fondul de Garantare”). 

mailto:gabriela.anton@tuca.ro
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Editori 

Știri Legislative – COVID-19 reprezintă răspunsul nostru în contextul epidemiei de coronavirus 

din România. Firma noastră a constituit un grup de lucru dedicat gestionării implicațiilor juridice 

născute în contextul răspândirii COVID-19. Avocați din departamentele de conformare/ 

reglementare, drept societar și comercial, asigurări, dreptul muncii, litigii și arbitraje, 

insolvență, achiziții publice, protecția datelor cu caracter personal, precum și consultanți 

specializați în domeniul fiscal și vamal vin în întâmpinarea clienților cu sfaturi și asistență pe 

subiecte specifice situațiilor de criză economică: restructurări, analiza și (re)negocierea 

contractelor (inclusiv a celor colective și individuale de muncă), executarea contractelor 

afectate de forță majoră și impreviziune, deblocarea raporturilor pre-litigioase etc. Pentru a fi 

la curent cu noutățile în acest domeniu, puteți accesa resursele disponibile la următorul link: 

http://www.tuca.ro/covid-19/ 

 

 

 

Gabriela Anton 

Partener 

+4 021 204 88 90 

gabriela.anton@tuca.ro   
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă juridică cu caracter definitiv, care se va solicita conform 

fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă rugăm să contactaţi avocaţii sus-

menţionaţi..   

http://www.tuca.ro/covid-19/
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