
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de 

reziliență 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

    Axa Prioritară nr. 4 din Programul Operațional Competitivitate a fost aprobată prin Decizia Comisiei 

Europene C(2014)10233 din 19 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare. 

   Comisa Europeană a creat un cadru în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de 

implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 

contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, 

digitale și reziliente a economiei (REACT-EU). 

 

2.2 Descrierea situației actuale 

Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici și mijlocii care contribuie cu 

aproximativ 60% din produsul intern brut și angajează 60% din forța de muncă, 

Ținând cont de faptul că microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, denumite în 

continuare IMM-uri, s-au confruntat atât în pandemia COVID-19, cât și în prezent ca efect al 

consecințelor macroeconomice generate de aceasta cu probleme determinate de lipsa consumatorilor, 

situație în care activitățile IMM-urilor au fost puternic afectate, precum și de lipsa măsurilor de sprijin 

destinate retehnologizării liniilor de producție, iar personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic ori a 

migrat către alte sectoare care nu s-au confruntat atât de acut cu efectele crizei economice. 

 Întrucât măsurile de restrângere a activității IMM-urilor au afectat capacitatea de producție și de 

prestare de servicii ale IMM-urilor, iar în acest context a fost afectată capacitatea de reziliență a acestora, 

motiv pentru care sunt necesare măsuri de urgență pentru a reface capacitatea de producție și de prestări 

servicii prin asigurarea de granturi destinate investițiilor care constau în dotări cu echipamente și utilaje 

necesare proceselor de producție și de prestări servicii. 

Deoarece IMM-urile dețin o pondere importantă în activitatea economică la nivel național, numărul 

total al acestora fiind de 723.595 de companii, cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 

666.356 de companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 de întreprinderi mici, precum și 9.009 

întreprinderi mijlocii care desfășoară activități în diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgentă 

a activității curente au nevoie de investiții.  

 Având în vedere faptul că refacerea capacităților de producție și de prestări servicii și odată cu 

aceasta a capacității de reziliență a IMM-urilor poate fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și din 

cofinanțare până la data de 31 decembrie 2022 ca urmare a aplicării formelor de sprijin prin scheme de 

ajutor de minimis și de ajutor de stat, iar procesul de alocare a fondurilor presupune parcurgerea etapelor 

de depunere a cererilor de finanțare, evaluare, contractare și implementare care necesită derularea acestor 

etape cu maximă celeritate pentru a putea încheia contractele de acordare a sprijinului sub formă de ajutor 



 

de stat până la sfârșitul anului 2022.  

În circumstanțele excepționale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de 

pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate, care 

periclitează atingerea obiectivelor de creștere asumate la nivel guvernamental. 

          Întreaga economie a fost afectată direct sau indirect de  pandemia de COVID – 19, astfel propunem 

finanţarea IMM-urilor și a altor entități economice care își desfășoară activitate în domeniul serviciilor 

publice de educație, învățământ și asistență socială, care au avut capacitate de reziliență, si anume de a 

rezista la șocuri generate de crize pandemice, crize de consum, crize determinate de calamități naturale, 

războaie și altele asemenea prin care acestea își pot adapta capacitățile de producție/servicii la cerințele 

specifice pieței în perioade crize, pentru următoarele clase de activitate: 

- Clasa C – Industria Prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 

254 fabricarea armamentului și muniției; 

- Clasa F – Construcții;  

- Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor;  

- Clasa H – Transport și depozitare;  

- Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare și echipamente și 

mobilier specific de alimentație publică; 

- Clasa P Invățământ;  

- Clasa Q Sănătate si asistența socială;  

- Clasa S – Alte activități de servicii. 

Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat 

pentru asigurarea lichidității întreprinderilor mici și mijlocii pe perioada în care se manifestă efectele 

pandemiei de COVID-19.  

Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situație excepțională, se 

impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul la finanțare în domenii prioritare pentru 

economia românească, în cadrul cărora se vor sprijini categoriile de beneficiari eligibili prin acordarea de 

granturi pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor. 

           De asemenea, contextul pandemic și consecințele acestuia, au condus la întreruperi dese ale 

proceselor de producție afectând disponibilitatea forței de muncă, la sistarea lucrărilor de construcții, la 

refuzul angajării în noi contracte din partea antreprenorilor, amânarea începerii lucrărilor sau reducerea 

semnificativă a ritmului de lucru, mergând până la invocarea forței majore de către antreprenori. 

    2.3 Schimbări preconizate 

     Propunerea de act normativ vizează adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin sub formă de granturi 

pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și granturi pentru investiții necesare 

retehnologizării, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de minimis și ajutorului de stat, 

respectiv Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 

ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 

     Prezentul proiect de act normativ reglementează un cadru procedural de aplicare a acordării de ajutor 

de minimis si de ajutor de stat sub formă de granturi pentru investiții pentru IMM-uri și entități economice 

asimilate acestora cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.  

     Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență 

cuprind: 

a) Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și 

beneficiar, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 

200.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, în funcție de nevoile de finanțare 

ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii care își desfășoară activitate in Clasa P - 



 

Invățământ, Clasa Q - Sănătate si asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii; 

b) Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de 

ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro,  în limita de cinci ori cifra de 

afaceri realizată în anul 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru 

beneficiarii care isi desfasoara activitate in Clasa C – Industria Prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 

fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției; Clasa F – Construcții; 

Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – 

Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare și echipamente și mobilier specific de 

alimentație publică. 

     Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii,  

în valoare totală de 59.690.099 euro, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT EU și 9.690.099 euro 

cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate  2014-2020 

prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive și de la bugetul de stat prin 

mecanismul de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

      Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de 

producție, în valoare totală de 358.140.596 euro, din care 300.000.000 euro FEDR-REACT EU și 

58.140.596 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin Axa prioritară 

4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive și de la bugetul de stat prin mecanismul de 

supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

       Pentru a reduce impactul semnificativ înregistrat la nivelul populației prin creșterea prețurilor la 

produsele de bază și derivatele acestora, precum și pentru a asigura redresarea întreprinderilor din sectoare 

precum producție, construcții, transport și depozitare, sănătate, învățământ, hoteluri și restaurante, servicii 

pentru populație, unele dintre cele mai afectate domenii de efectele pandemiei COVID-19, Guvernul 

României a adoptat un pachet de măsuri, ”Sprijin pentru România”, pentru atenuarea efectelor generate de 

criza economică atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru populație. 

      Rezultatul finanțării unui număr cât mai mare de IMM-uri și entități economice asimilate acestora, 

aproximativ 1000, din sectoare de activitate aferente următoarelor clase: Clasa C – Industria Prelucrătoare, 

cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției; 

Clasa F – Construcții; Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și 

depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare și echipamente și 

mobilier specific de alimentație publică in Clasa P - Învățământ, Clasa Q - Sănătate si asistența socială, 

Clasa S – Alte activități de servicii, va conduce la redresarea economică națională, crearea de noi locuri de 

muncă cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României. 

      Având în vedere interesul ridicat al Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu privire la măsurile de sprijin și 

relansare economică implementate de Guvernul României, rezultă că IMM-uri și entități economice 

asimilate acestora, care își desfășoară activitatea în sectoare precum producție, construcții, transport și 

depozitare, sănătate, învățământ, hoteluri și restaurante, servicii pentru populație, au nevoie de granturi din 

fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității 

de reziliență. 

      Granturile pentru investiții în retehnologizare pentru refacerea capacității de reziliență vor fi acordate 

pentru: 

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip 

clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de 

cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de 

autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare; 

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde, 



 

inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de 

bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente. 

      Având în vedere faptul că refacerea capacităților de producție și prestări servicii și odată cu aceasta a 

capacității de reziliență a IMM-urilor poate fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și din 

cofinanțare până la data de 31 decembrie 2022 ca urmare a aplicării formelor de sprijin prin scheme de 

ajutor de stat a căror valabilitate poate fi asigurată până la sfârșitul anului 2022, iar procesul de alocare a 

fondurilor presupune parcurgerea etapelor de depunere a cererilor de finanțare, evaluare, contractare și 

implementare necesită parcurgerea acestor etape în regim de urgență pentru a putea încheia contractele de 

acordare a sprijinului sub formă de ajutor de stat până la sfârșitul anului 2022. 

2.4 Alte informații - Nu au fost identificate 

       

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ 

3.2 Impactul social 

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului  

3.4. Impactul macroeconomic 

     Finanțarea externă nerambursabilă ce va fi asigurată prin granturi pentru investiții destinate 

retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, reprezintă o nevoie reală pentru sectorul 

productiv, cu impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României. 

    Măsurile de sprijin acordate prin prezenta ordonanță pentru relansarea activității economice la nivel 

național influențează direct capacitatea IMM-urilor și a entităților economice asimilate acestora, iar 

neadoptarea acestor măsuri de sprijin va avea ca efect grave dificultăți în desfășurarea activităților directe, 

precum și sincope ale fluxurilor de producție, cu impact direct asupra veniturilor la bugetului de stat, dar și 

asupra ratei șomajului la nivel național. 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

      Rezultatele acestor măsuri vor avea ca efect menținerea în activitate a IMM-urilor și entități economice 

asimilate acestora, care își desfășoară activitatea în sectoare aferente următoarelor clase: Clasa C – 

Industria Prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea 

armamentului și muniției; Clasa F – Construcții; Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor; 

Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de 

cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publicăin Clasa P - Invățământ, Clasa Q - 

Sănătate si asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii, implicit a locurilor de muncă furnizate de 

acestea pe perioada în care se resimt acut în economie efectele pandemiei COVID – 19. 

    

      Prin numărul mare de persoane angajate în sectoarele productive corelat cu diversitatea de 

produse/servicii oferite, menținerea funcțională a acestor sectoare reprezintă o cerință fundamentală pentru 

traversarea perioadei post COVID -19, precum și refacerea capacității de reziliență. 

 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniului ajutoarelor de stat 

      Măsurile adoptate sunt în deplină concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/2221 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi 

asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și 



 

al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei 

(REACT-EU), respectiv Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

și Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 

ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 

      Aceste măsuri se vor acorda după obținerea avizului din partea Consiliului Concurenței pentru schema 

de ajutor de stat, respectiv schema de ajutor de minimis.  

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

     Impactul financiar va fi pozitiv prin menținerea în funcțiune a IMM-urilor si a altor entități economice 

care își desfășoară activitate economică în domeniul serviciilor publice de educație, învățământ și asistență 

socială, implicit a numărului de angajați, situația actuală ducând spre o închidere masivă a întreprinderilor 

fără intervenția statului printr-un ajutor consistent.  

     În ceea ce privește stadiul actual al fondurilor disponibile din bugetul Programului operațional 

Competitivitate, valoarea contractelor de finanțare care se pot încheia de către Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene prin autoritatea de management Program operațional Competitivitate, în sensul 

prezentului act normativ, este în limita valorii aprobate la care se aplică supracontractarea prevăzută de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu 

modificările și completările ulterioare.  

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

3.9. Alte informații 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri  

- În mii lei (RON) 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

- - - - - - 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

- - - - - - 

c) bugetul asigurărilor - - - - - - 



 

sociale de stat 

(i) contribuţii de asigurări 

d) alte tipuri de venituri 

(Se va menționa natura 

acestora.)  

- - - - - - 

4.2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din 

acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

d) alte tipuri de cheltuieli 

(Se va menționa natura 

acestora.) 

- - - - - - 

4.3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

- - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4.4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

4.6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor  

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adaptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 



 

completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

Nu e cazul  

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de 

cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

Nu e cazul  

4.8. Alte informații 

 

    

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

Schemă de ajutor de stat - Sprijin privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență 

 

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

5.3. Conformitatea  proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate 5.6. 

Alte informații 

    

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale 

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative 

6.5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 



 

6.6. Alte informații 

Proiectul de act normativ a fost avizat  de  Consiliul Legislativ prin avizul nr.........  

S-a solicitat punctul de vedere al Curții de Conturi și Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a 

României,  Consiliul Concurenței. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Prezentul proiect de act normativ respectă prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, și a fost publicat în dezbatere publică pe 

pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene la data de 25.05.2022.  

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice 

7.3. Alte informații 

 

Secţiunea a 8- a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

 

8.2. Alte informaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

   Fată de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele 

măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate 

retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, care în forma prezentată a fost avizată de 

ministerele interesate și de Consiliul Legislativ și pe care îl supunem adoptării. 
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