
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19

În contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia 
COVID-19 care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra IMM-urilor, au fost aprobate măsuri 
de sprijin pentru aceste categorii de întreprinderi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2020 pentru modificarea şi prin completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în vederea corelării 
facilităţilor oferite de acest program cu necesităţile economiei aflate sub influenţa efectelor 
răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Deoarece de la intrarea în vigoare a Programului IMM INVEST România au fost identificate o 
serie de aspecte şi constrângeri care îngreunează implementarea facilităţilor de finanţare şi 
garantare oferite prin Programul IMM Invest România, se impun o serie de modificări legislative 
de natură să simplifice şi să flexibilizeze accesul la finanţare a IMM-urilor.
Consecinţele neadoptării acestor măsuri ar aduce grave prejudicii activităţii economice a unui 
număr semnificativ de întreprinderi mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate din România, 
corelat cu apariţia unor efecte la nivel social determinate de disponibilizarea unei mase 
semnificative a salariaţilor din România care în prezent sunt angajaţi în întreprinderile mici şi 
mijlocii, cu implicaţii negative asupra procesului de relansare economică.
Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării şi relansării activităţii 
economice şi elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii 
de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, litera  a) va avea următorul cuprins:

a)beneficiarul programului - întreprinderea mică şi mijlocie care desfăşoară activitate economică, autorizată 
potrivit dispoziţiilor legale să realizeze activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul 
obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă loială, respectiv societăţile reglementate de Legea societăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice 
autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate 

Emitent GUVERNUL ROMÂNIEI

>>

Afişare Ordonanţă de urgenţă 89 din 2020-05-27, MO PI 458/2020-05-29

02-Jun-20http://www.expert-monitor.ro:8080/LexMonitor/CEOnline/ParteaI/afisareContinut.jsp?id=387959&lm56...



potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi organizaţiile 
nonguvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile, cooperativele agricole şi societăţile agricole care desfăşoară 
activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. La articolul  8, alineatele  (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

(2) În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau 
mobiliară asupra activelor finanţate prin credit.

(3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată 
cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la 
instituţia de creditare.

Articolul II
La articolul  4 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată la articolul II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, litera d) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

d)nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la 
data de 31 decembrie 2019;

Articolul III
Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi solicitărilor de acordare a creditelor 
garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 
ROMÂNIA aflate în curs de soluţionare.

PRIM-MINISTRU
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Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu
Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Bucureşti, 27 mai 2020.
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