
 

 

CALENDAR FACILITATI GARANTARE 

Facilitate Act normativ Durata  Garantare Obiectiv Beneficiari Conditii 

AMANARE LA 
PLATA RATE 
CREDITE  

OUG 37/2020 

aplicare prin:  

● Convenția de 
garantare a 
sumelor 
reprezentând 
dobânzi 
suspendate la 
plată aferente 
creditelor 
ipotecare 
contractate de 
persoane fizice, 
care beneficiază 
de facilitatea de 
suspendare a 
ratelor, în 
condițiile 
Ordonanței de 
urgență a 
Guvernului nr. 
37/2020  
● Normele de 
aplicare a 
prevederilor 
Ordonanței de 
urgență a 
Guvernului nr. 
37/2020 privind 
acordarea unor 
facilități pentru 
creditele acordate 
de instituții de 
credit și instituții 
financiare 
nebancare 
anumitor categorii 
de debitori, din 
02.04.2020 

prelungire: OUG 
227/2020 

15.03.2021 Statul român, prin 
Ministerul Finanțelor, 
garantează în procent de 
100% plata dobânzii 
calculate conform legii pe 
perioada de suspendare 
a platii ratelor. 

Se suspendă la cererea debitorului 
pentru o perioadă cuprinsă între minimum 
o lună și maximum 9 luni obligația de 
plată a ratelor scadente aferente 
împrumuturilor, reprezentând rate de 
capital, dobânzi și comisioane, acordate 
debitorilor de către creditori până la data 
de 30 martie 2020. 

 
- debitorii cărora le-a fost 
acordată suspendarea obligațiilor 
de plată până la 15 iunie 2020, 
potrivit legii, 
- debitorii care au beneficiat de 
aplicarea unui moratoriu 
nonlegislativ 
 
cu condiția ca perioada maximă 
de suspendare a obligațiilor de 
plată să nu depășească cumulat 
9 luni.  
 
- debitorii care nu au solicitat 
această suspendare până la 15 
iunie 2020, potrivit legii, pentru 
creditele acordate până la data 
de 30 martie 2020. 
 
 

Contractul pentru obținerea unui credit sa nu fi 
ajuns la maturitate și pentru contractul 
respectiv, creditorul sa nu fi declarat scadența 
anticipată, la data de 31 decembrie 2020 
inclusiv. 
 
Creditele sa nu înregistreze restanțe la data 
solicitării suspendării obligației de plată. 
 
Măsura se acordă exclusiv debitorilor ale căror 
venituri au fost afectate direct sau indirect de 
situația gravă generată de pandemia COVID-
19. 
 
Pentru a beneficia de suspendarea rambursării 
ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii, 
cu excepția persoanelor fizice, trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
a) întrerup activitatea total sau parțial 
ca efect al deciziilor emise de autoritățile 
publice competente potrivit legii, pe perioada 
stării de urgență decretate, și dețin certificatul 
de situații de urgență emis de Ministerul 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau 
dețin certificatul pentru situații de urgență emis 
de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri, prin care se constată, în baza 
declarațiilor pe propria răspundere a 
debitorilor, diminuarea veniturilor sau a 
încasărilor cu minimum 25% în luna martie 
și/sau aprilie 2020 prin raportare la media 
lunilor ianuarie și februarie 2020 sau 
întreruperea parțială sau totală a activității ca 
efect al deciziilor emise de autoritățile publice 
competente pe perioada stării de urgență 
decretate; 
b) nu se află în insolvență la data 
solicitării suspendării rambursării creditului, 
conform informațiilor disponibile pe pagina web 
a Oficiului Național al Registrului Comerțului. 
 
Pentru a beneficia de suspendarea rambursării 
ratelor de principal, dobânzilor și 
comisioanelor, debitorii, cu excepția 
persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 
a) sa prezinte declarația pe propria 
răspundere, cu privire la diminuarea cu 
minimum 25% a veniturilor sau a încasărilor 
medii lunare din ultimele 3 luni anterioare 
solicitării suspendării obligațiilor de plată prin 
raportare la perioada similară din anii 
2019/2020, după caz; 
b) sa nu se afle în insolvență la data solicitării 
suspendării rambursării creditului, conform 
informațiilor disponibile pe pagina web a 
Oficiului Național al Registrului Comerțului. 
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IMM INVEST OUG 110/2017 

aplicare prin: 
Ordin 1.886/2020, 
Normele 
metodologice de 
aplicare a 
Ordonanței de 
urgență a 
Guvernului nr. 
110/2017 privind 
Programul de 
susținere a 
întreprinderilor 
mici și mijlocii și a 
întreprinderilor 
mici cu 
capitalizare de 
piață medie - IMM 
INVEST 
ROMÂNIA, 
06.04.2020 

 

multianual 
 
Plafonul anual al garanțiilor 
de stat care pot fi emise se 
stabilește prin hotărâre de 
Guvern, iar condițiile de 
acordare a garanțiilor de 
stat, precum și regulile de 
gestionare a plafoanelor 
anuale și garanțiilor se 
stabilesc prin norme 
metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanțe de 
urgență. 

 
Programul constă în acordarea de 
garanții de stat în favoarea fiecărui 
beneficiar participant în program pentru 
una dintre următoarele categorii de 
credite, după cum urmează: 
a) unul sau mai multe credite pentru 
realizarea de investiții și/sau unul sau mai 
multe credite/linii de credit pentru capital 
de lucru, garantate de către stat, prin 
Ministerul Finanțelor Publice, în procent 
de maximum 80% din valoarea finanțării, 
exclusiv dobânzile, comisioanele și 
spezele bancare aferente creditului 
garantat. Valoarea maximă cumulată a 
finanțărilor garantate de stat care pot fi 
acordate unui beneficiar în cadrul acestei 
facilități este de 10.000.000 lei.  
Valoarea maximă a creditelor/liniilor de 
credit pentru finanțarea capitalului de 
lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru 
creditele de investiții este de 10.000.000 
lei, în limita uneia dintre următoarele 
condiții valabile pentru ambele finanțări, 
care reprezintă valoarea cea mai mare 
dintre: 
(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile 
salariale, inclusiv contribuțiile sociale 
obligatorii datorate de angajator aferente 
veniturilor din salarii și asimilate salariilor, 
înregistrate la nivelul anului 2019. În 
cazul întreprinderilor înființate după 1 
ianuarie 2019, cuantumul maxim al 
împrumutului nu poate depăși suma 
estimată pentru primii 2 ani de activitate; 
sau 
 
(ii) 25% din cifra de afaceri netă a 
beneficiarului pe 2019, respectiv venitul 
brut sau norma anuală de venit în cazul 
persoanelor fizice care obțin venituri din 
activități independente, după caz, 
conform Declarației unice privind 
impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
datorate de persoanele fizice depuse la 
organele fiscale competente pentru anul 
2019; sau 
 
(iii) 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; sau 
 
b) unul sau mai multe credite/linii de 

Nu sunt eligibile pentru acordarea 
de garanții în cadrul programului 
întreprinderile mici și mijlocii din 
sectoarele/domeniile: activități de 
jocuri de noroc și pariuri, 
producție sau comercializare de 
armament, muniții, explozibili, 
tutun, alcool, substanțe aflate sub 
control național, plante, substanțe 
și preparate stupefiante și 
psihotrope, activități de 
investigare și protecție. 

Beneficiarul este eligibil în cadrul 
programului dacă îndeplinește 
cumulativ următoarele criterii: 
 
a) nu se află în dificultate în 
sensul pct. 20 și 24 din 
Comunicarea Comisiei - Orientări 
privind ajutoarele de stat pentru 
salvarea și restructurarea 
întreprinderilor nefinanciare aflate 
în dificultate 2014/C 249/01, 
publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria C, nr. 
249 din 31 iulie 2014, respectiv: 
în cazul unei societăți cu 
răspundere limitată și a 
societăților pe acțiuni, atunci 
când nu a pierdut mai mult de 
jumătate din capitalul social în 
ultimii doi ani și mai mult de un 
sfert din acest capital în ultimele 
12 luni, așa cum reiese din 
ultimele două situații financiare 
anuale ale societății; fac excepție 
start-up-urile care nu au nicio 
situație financiară anuală depusă; 
sau în cazul unei societăți în care 
cel puțin o parte dintre asociați 
sunt ținuți nelimitat pentru 
datoriile întreprinderii, atunci 
când nu a pierdut mai mult de 
jumătate din capitalul propriu în 
ultimii doi ani și mai mult de un 
sfert din acest capital în cursul 
ultimelor 12 luni, așa cum reiese 
din ultimele două situații 
financiare anuale ale societății, 
respectiv societate în nume 
colectiv, societate în comandită 
simplă, societate în comandită pe 
acțiuni, fac excepție start-up-urile 
care nu au nicio situație 
financiară anuală depusă; sau 
IMM-ul nu se află în niciuna 
dintre următoarele situații: 
procedura de insolvență, 

 
Beneficiarul este eligibil în cadrul programului 
dacă îndeplinește cumulativ următoarele 
criterii: 
 
a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 
24 din Comunicarea Comisiei - Orientări 
privind ajutoarele de stat pentru salvarea și 
restructurarea întreprinderilor nefinanciare 
aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, 
nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul 
unei societăți cu răspundere limitată și a 
societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut 
mai mult de jumătate din capitalul social în 
ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest 
capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din 
ultimele două situații financiare anuale ale 
societății; fac excepție start-up-urile care nu au 
nicio situație financiară anuală depusă; sau în 
cazul unei societăți în care cel puțin o parte 
dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru 
datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut 
mai mult de jumătate din capitalul propriu în 
ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest 
capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum 
reiese din ultimele două situații financiare 
anuale ale societății, respectiv societate în 
nume colectiv, societate în comandită simplă, 
societate în comandită pe acțiuni, fac excepție 
start-up-urile care nu au nicio situație 
financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se 
află în niciuna dintre următoarele situații: 
procedura de insolvență, procedură de 
executare silită declanșată de organele fiscale 
și/sau alți creditori, închidere operațională, 
dizolvare, lichidare, administrare specială sau 
concordat și nu îndeplinește criteriile din 
legislația națională pentru a fi supus unei 
proceduri de insolvență la cererea creditorilor, 
conform declarației pe propria răspundere, 
completată și semnată de beneficiarul 
finanțării; 
 
b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu 
Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de 
credit parteneră; 
 
c) nu figurează cu credite restante, inclusiv 
pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni 
anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau 
dacă înregistrează restanțe, acestea sunt 
încadrate în categoriile A, B, C în baza de date 
a Centralei Riscului de Credit, denumită în 
continuare C.R.C.; 
 
d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la 
data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu 
incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 
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credit pentru finanțarea capitalului de 
lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și 
spezele bancare aferente creditului 
garantat de stat în procent de maximum 
90% acordat unei microîntreprinderi sau 
întreprindere mică, în valoare maximă de 
500.000 lei pentru microîntreprinderi, 
respectiv maximum 1.000.000 lei pentru 
întreprinderile mici, în limita uneia dintre 
următoarele condiții valabile pentru 
ambele finanțări, care reprezintă valoarea 
cea mai mare dintre: 
 
(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile 
salariale, inclusiv contribuțiile sociale 
obligatorii datorate de angajator aferente 
veniturilor din salarii și asimilate salariilor, 
înregistrate la nivelul anului 2019. În 
cazul întreprinderilor înființate după 1 
ianuarie 2019, cuantumul maxim al 
împrumutului nu poate depăși suma 
estimată pentru primii 2 ani de activitate; 
sau 
 
(ii) 25% din cifra de afaceri netă a 
beneficiarului pe 2019, respectiv venitul 
brut sau norma anuală de venit în cazul 
persoanelor fizice care obțin venituri din 
activități independente, după caz, 
conform Declarației unice privind 
impozitul pe venit și contribuții sociale 
datorate de persoanele fizice depuse la 
organele fiscale competente pentru anul 
2019; sau 

 
(iii) 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. 

procedură de executare silită 
declanșată de organele fiscale 
și/sau alți creditori, închidere 
operațională, dizolvare, lichidare, 
administrare specială sau 
concordat și nu îndeplinește 
criteriile din legislația națională 
pentru a fi supus unei proceduri 
de insolvență la cererea 
creditorilor, conform declarației 
pe propria răspundere, 
completată și semnată de 
beneficiarul finanțării; 
 
b) nu se află în litigiu, în calitate 
de pârât, cu Ministerul Finanțelor 
Publice și/sau instituția de credit 
parteneră; 
 
c) nu figurează cu credite 
restante, inclusiv pentru 
finanțările tip leasing, în ultimele 
6 luni anterioare datei de 31 
decembrie 2019 sau dacă 
înregistrează restanțe, acestea 
sunt încadrate în categoriile A, B, 
C în baza de date a Centralei 
Riscului de Credit, denumită în 
continuare C.R.C.; 
 
d) nu se află în interdicție de a 
emite cecuri la data de 31 
decembrie 2019 și nu figurează 
cu incidente majore cu bilete la 
ordin în ultimele 6 luni anterioare 
datei de 31 decembrie 2019 în 
baza de date a Centralei 
Incidentelor de Plăți, denumită în 
continuare C.I.P.; 
 
e) împotriva lui nu s-a deschis 
procedura insolvenței, în temeiul 
legilor aplicabile; 
 
f) prezintă instituției de credit 
garanții colaterale care, în cazul 
creditelor de investiții, împreună 
cu garanția de stat și ipoteca 
legală imobiliară și/sau mobiliară 
asupra activelor finanțate din 
credit, acoperă în proporție de cel 
puțin 100% valoarea finanțării. 
Pentru creditele/liniile de credit 
pentru finanțarea capitalului de 
lucru pot fi incluse în structura de 
garanții aferente creditului 
ipoteca legală mobiliară asupra 
soldurilor creditoare ale tuturor 
conturilor deschise de beneficiar 

luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în 
baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, 
denumită în continuare C.I.P.; 
 
e) împotriva lui nu s-a deschis procedura 
insolvenței, în temeiul legilor aplicabile; 
 
f) prezintă instituției de credit garanții colaterale 
care, în cazul creditelor de investiții, împreună 
cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară 
și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din 
credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% 
valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de 
credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot 
fi incluse în structura de garanții aferente 
creditului ipoteca legală mobiliară asupra 
soldurilor creditoare ale tuturor conturilor 
deschise de beneficiar la instituția de credit, 
împreună cu garanția de stat; 
 
g) sunt eligibile conform reglementărilor interne 
ale instituției de credit; 
 
h) nu înregistrează obligații fiscale restante și 
alte creanțe bugetare administrate de organul 
fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. În cazul în care 
înregistrează astfel de obligații restante, 
beneficiarul se obligă să le achite din 
creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru 
acordată în cadrul programului. 
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la instituția de credit, împreună cu 
garanția de stat; 
 
g) sunt eligibile conform 
reglementărilor interne ale 
instituției de credit; 
 
h) nu înregistrează obligații 
fiscale restante și alte creanțe 
bugetare administrate de organul 
fiscal central, definit potrivit art. 1 
pct. 31 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. În cazul în 
care înregistrează astfel de 
obligații restante, beneficiarul se 
obligă să le achite din 
creditul/linia de credit pentru 
capitalul de lucru acordată în 
cadrul programului. 

 

IMM LEASING 
DE 
ECHIPAMENTE 
SI UTILAJE 

OUG 118/2020 

Modificat de OUG 
138/2020 

multianual 
Programul constă în 
acordarea de garanții de 
stat în favoarea fiecărui 
beneficiar participant în 
program pentru finanțările 
de tip leasing destinate 
achiziționării de bunuri 
mobile noi și/sau second-
hand, astfel: 
 
a) în procent de maximum 
80% din valoarea finanțării, 
exclusiv dobânzile, 
comisioanele și alte 
cheltuieli aferente finanțării 
garantate, pentru achiziția 
de echipamente IT și 
tehnologia informației; 
 

c) în procent de 
maximum 60% din 
valoarea finanțării, 
exclusiv dobânzile, 
comisioanele și alte 
cheltuieli aferente 
finanțării garantate, 
pentru achiziția de utilaje 
și echipamente 
tehnologice, vehicule 
pentru transport mărfuri și 
persoane, utilizate în 
scop comercial. 
 
Valoarea maximă 
cumulată a finanțărilor 
garantate de stat care 

Acordarea de facilități de garantare de 
către stat sub forma punerii la dispoziția 
instituțiilor financiare nebancare înscrise 
în Registrul special la Banca Națională a 
României a unor plafoane anuale de 
garantare pentru finanțările de tip leasing 
financiar pentru achiziționarea de bunuri 
mobile noi sau second-hand necesare 
realizării activităților IMM-urilor, precum și 
întreprinderilor afiliate care au un număr 
egal sau mai mare de 250 de angajați, în 
calitate de utilizatori, denumiți în 
continuare beneficiari. 

Nu sunt eligibili pentru acordarea 
de garanții în cadrul programului 
beneficiarii din 
sectoarele/domeniile: intermedieri 
financiare și asigurări, tranzacții 
imobiliare, activități de jocuri de 
noroc și pariuri, producție sau 
comercializare de armament, 
muniții, explozibili, tutun, alcool 
cu excepția vinului și berii, 
substanțe aflate sub control 
național, plante, substanțe și 
preparate stupefiante și 
psihotrope, activități de închiriere 
și leasing, activități de investigare 
și protecție. 

Beneficiarul este eligibil dacă îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții: 
 
a) nu se află în dificultate în sensul capitolului 
2.2 din Comunicarea Comisiei Europene 
"Orientări privind ajutoarele de stat pentru 
salvarea și restructurarea întreprinderilor 
nefinanciare aflate în dificultate" publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 249, 
seria C din 31 iulie 2014; 
 
b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu 
Ministerul Finanțelor Publice și/sau 
finanțatorul; 
 
c) nu figurează cu credite restante, inclusiv 
pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni 
sau dacă înregistrează restanțe în baza de 
date a Centralei Riscului de Credit, acestea 
sunt încadrate în categoriile standard, în 
observație și substandard, conform Criteriilor 
de încadrare pe categorii de clasificare pentru 
expunerile din credite, înregistrate de 
împrumutători față de debitori prevăzute în 
anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naționale a 
României nr. 5/2012 privind clasificarea 
creditelor și constituirea, regularizarea și 
utilizarea provizioanelor specifice de risc de 
credit aplicabil entităților supravegheate de 
Banca Națională a României, altele decât 
instituțiile de credit; 
 
d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și 
nu figurează cu incidente majore cu bilete la 
ordin în ultimele 6 luni în baza de date a 
Centralei Incidentelor de Plăți, conform 
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pot fi acordate unui 
beneficiar în cadrul 
acestei facilități este de 
5.000.000 lei. 

prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a 
României nr. 1/2012 privind organizarea și 
funcționarea la Banca Națională a României a 
Centralei Incidentelor de Plăți; 
 
e) sunt eligibili conform reglementărilor interne 
ale finanțatorului; 
 
f) nu înregistrează popriri active sau 
suspendate pe conturile bancare; 
 
g) nu înregistrează obligații fiscale restante și 
alte creanțe fiscale și bugetare administrate de 
organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 
31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 


