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Ministerul Finanţelor Publice - MFP - Ordin nr. 1886/2020 din 28 aprilie 
2020 
 

Ordinul nr. 1886/2020 privind aprobarea mecanismului 
financiar de transfer al sumelor aferente granturilor 

cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat 
pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul 
Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale către Fondul 

Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului 

Rural S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind 
implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului 
Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al 

contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru 
stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului 

de administrare pentru anul 2020   
 

În vigoare de la 28 aprilie 2020 
 

Consolidarea din data de 25 februarie 2022 are la bază publicarea din 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 28 aprilie 2020 şi include modificările 

aduse prin următoarele acte: Ordin 2068/2020; Ordin 2803/2020; Ordin 
508/2021; Ordin 1004/2021; Ordin 196/2022; 

Ultimul amendament în 18 februarie 2022. 
 
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1886/2020, anexa 
nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea 
mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite 
beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din 
bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional 
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a 
modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenţiei 
de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, 
precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de 
administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 343 şi 343 bis din 28 aprilie 2020, se modifică şi se completează.   
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   *) Potrivit art. I. pct. 5-37 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2803/2020, anexa nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor 
aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat 
pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate 
de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni 
generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea 
Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM INVEST 
ROMÂNIA", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al 
contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului 
comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 şi 343 bis din 28 aprilie 
2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
de la data de 05.10.2020, cu excepţia acelor prevederi care reprezintă 
completări şi modificări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici 
şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 
ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod 
automat de la data intrării în vigoare a respectivelor acte normative, aplicarea 
acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale.    
   *) Potrivit art. II alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2803/2020, modificările aduse prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2803/2020 se aplică de la data publicării acestuia, 05.10.2020, cu excepţia 
acelor prevederi care reprezintă completări şi modificări ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul 
de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi 
completările ulterioare, care se aplică în mod automat de la data intrării în 
vigoare a respectivelor acte normative, aplicarea acestora nefiind condiţionată 
de încheierea de acte adiţionale.   
   *) Potrivit art. I, pct. 2-61 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 508/2021, 
anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind 
aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor 
cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
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activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
- S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare 
de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare 
şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru 
stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru 
anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 şi 343 bis 
din 28 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează.   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1004/2021, anexele nr. 1-
3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea 
mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite 
beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din 
bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional 
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a 
modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată 
a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru 
stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru 
anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 şi 343 bis 
din 28 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.   
   *) Potrivit art. I pct. 5-39 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 196/2022, 
anexele 1-3 la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind 
aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor 
cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
- S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare 
de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare 
şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru 
stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru 
anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 şi 343 bis 
din 28 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează şi se introduc două noi anexe.   
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al art. 27 alin. (2) din Normele 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
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întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
 
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente 
granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, din bugetul Ministerului 
Finanţelor - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare 
F.N.G.C.I.M.M./Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN, denumit în 
continuare F.G.C.R., după caz.   
   Art. 2. -   (1) Se aprobă Convenţia privind implementarea Programului de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare 
de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzută în anexa nr. 2, care se va 
încheia între Ministerul Finanţelor şi F.N.G.C.I.M.M., prevăzută la art. 8 alin. (1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare 
de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.   
   (2) Se aprobă Convenţia privind implementarea Subprogramului de susţinere 
a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar 
AGRO IMM INVEST, prevăzută în anexa nr. 21, care se va încheia între 
Ministerul Finanţelor şi F.G.C.R., prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.   
   Art. 3. -   (1) Se aprobă Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici 
cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzută în anexa 
nr. 3, care se încheie între F.N.G.C.I.M.M. şi instituţiile de credit, prevăzută la 
art. 2 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici 
şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 
ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
   (2) Se aprobă Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru 
Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie - AGRO IMM INVEST, prevăzută în anexa 
nr. 4, care se încheie între F.G.C.R. şi instituţiile de credit, prevăzută la art. 2 
lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici 
şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 
ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
   Art. 4. -   Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în 
cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA 
este de 20.000.000.000 lei.   
   Art. 5. -   Pentru anul 2020 se aprobă comisionul de administrare a garanţiilor 
acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului român, în cadrul 
programului "IMM INVEST ROMÂNIA", la nivelul de 0,15% pe an pentru toată 
perioada de valabilitate a garanţiilor, calculat la valoarea/soldul garanţiei 
statului.   
   Art. 6. -   Pentru garanţiile acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul 
statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2020 în cadrul 
Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA , se aprobă 
comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% 
pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, 
aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.   
   Art. 61. -   Pentru garanţiile acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul 
statului român aferente creditelor garantate acordate, în anul 2021, 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, fermierilor, profesioniştilor şi 
formelor de organizare a profesiilor liberale care se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, în cadrul Programului de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare 
de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, se aprobă comisionul de risc la 
nivelul de 0,50% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de 
garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la 
valoarea/soldul garanţiei de stat.   
   Art. 7. -   Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.   
   *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 
bis.   
 
   Art. 8. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
    

 Ministrul finanţelor publice, 
Vasile-Florin Cîţu 

 

 
    Bucureşti, 28 aprilie 2020.   
    Nr. 1.886.   
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