Întrebări frecvente Programul IMM INVEST PLUS
Componentele RURAL INVEST și AGRO IMM INVEST
Întrebare: Cazierul judiciar este necesar pentru toti administratorii (daca sunt mai multi) sau pentru unul singur -cel care
reprezinta compania in contracte?
Răspuns: Trebuie prezentate cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru toti administratorii.

Întrebare: Pentru creditele TLI, perioada de gratie e prevazuta diferit in normele de aplicare, pagina 9 (nr luni gratie 18 luni)
vs Conventie, pag 92 Contractul de garantare( unde sunt mentionate 24 luni), va rugam sa ne comunicati care dintre
variante e cea aplicabila final;
Răspuns: Perioada de gratie este de 18 luni astfel cum se prevede la art. 4 alin (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
99/2022 (in modelul contractului de garantare dintr-o eroare materiale este mentionata perioada de 24 de luni).

Întrebare: La Art. 5 din Norme se precizeaza ca in situatia in care nu se pot institui ipoteci legale pe bunul achizitionat din
credit se vor institui ipoteci legale asupra altor bunuri mobile. Cand consideram ca nu se pot institui ipotecile legale?
Situatiile de achizitie software si parti sociale sunt mentionate separat.
Răspuns: Ex. Bunurile se afla in litigiu, nu au rangul impus prin reglementari

Întrebare: Garantiile materiale (in afara bunului achizitionat din credit) pot fi suplimentate si cu ipoteci pe alte bunuri asa
cum se putea in cazul AGRO IMM INVEST?
Răspuns: Da

Întrebare: In calculul ajutoarelor de stat maxime prevazute in norme, 500.000eur/62.000eur/75.000eur intelegem ca vom
considera ajutoarele de stat obtinute pe schema anterioara de ajutor de stat-Covid ( in cadrul programelor IMM INVEST, IMM
PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST) derulate pana la 30.06.2022, este corecta intelegerea?
Răspuns: Nu. Ajutoarele de stat maxim acordate pe Cadrul Temporar Ucraina (prezentele norme) nu se cumuleaza cu ajutoarele
acordate pe schemele anterioare aprobate pe Cadrul Temporat Covid și finalizate la 30 iunie 2022. Ajutoarele de stat acordate
pe Cadrul Temporar Ucraina – componenta RURAL INVEST in limita a 500.000eur/62.000eur/75.000eur se cumuleaza cu celelalte
scheme de ajutor de stat aprobate pe Cadrul Temporar Ucraina (celelate componente ale Programului IMM INVEST PLUS)
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Întrebări frecvente
Întrebare: Cum calculam suma la care se va incadra un client care anterior a mai avut finantari in cadrul programelor
guvernamentale elaborate pe schema Covid? Mentiunea din norme face referire la nevoia de lichiditati neacoperita... insa
vorbim de momente de timp total diferite. Cum demonstram, cu ce documente vom verifica faptul ca un client nu si-a
acoperit din finantarile anterioare nevoia de lichiditati?
Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele
acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD,
GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în
baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot
beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas
neacoperită cu finanţare.
Răspuns: Aceasta situtatie (compararea cu finantarile accesate in cadrul programelor guvernamentale elaborate pe schema
Covid) se face numai in situatia in care beneficiarul solicita credit in conditiile 1.2 (2) c) din Conventie. Determinarea finantarii
are in vedere documetele prezentate de benficiar si prevazute la 1.2 (3) c) din Convetie.
Întrebare: Cum si cu ce documente suport vom putea utiliza varianta de dimensionare a facilitatii de credit c):''în cazurile în
care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de
potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la
momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi
desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de
sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de
Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau
Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite
materii prime afectate de criza actuală. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile
cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar.''
Răspuns: Determinarea finantarii are in vedere documetele prezentate de benficiar si prevazute la 1.2 (3) c) din Convetie.
Întrebare: Cum vom efectua raportarile, portofoliul RURAL INVEST se va adinistra la comun sau vom trimite raportari
deferite pe fiecare schema de ajutor de stat?
Răspuns: Portofoliile RURAL INVEST ȘI AGRO IMM INVEST (componente administrate de FGCR) se vor gestiona seprata iar
raportarile se vor realiza separat pentru fiecare schema in parte.

Întrebare: Exista o listă a codurilor CAEN eligibile în cadrul componentei Rural Invest?
Răspuns: În cadrul componentei RURAL INVEST se finanțează intreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii
si sectorului alimentar. Pentru a veni în sprijinul dvs. puteți consulta lista codurilor CAEN aferente domeniilor eligibile la
finanțare, (obiect principal sau secundar de activitate) aici

Întrebare: Referitor la Art.1, pct.(2), litera c) din procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, asociate
componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS “……….Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin
ajutoarele
acordate în0751.244.245
cadrul programelor
IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST,
obil: 0751.244.244;
|
IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat
elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste
nevoi a rămas neacoperită cu finanțare….”
Pentru o înțelegere corectă, va rugam sa ne transmiteti clarificari, respectiv cum se determină „o fracție din aceste nevoi a
rămas neacoperită cu finanțare”.
Aceasta conditie este valabila doar in cazul valorii mentionate la pct. c?

Întrebări frecvente
Răspuns: Potrivit subprogramului AGRO IMM INVEST sau Programului RURAL INVEST, elaborate în baza Cadrul Temporar
COVID-19, finanțările se puteau acordau la o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea puteau include atât
costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării la bancă a unor documente justificative de către
beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu putea depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru
următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria
IMM-urilor.
Potrivit componentei RURAL INVEST a Programului IMM INVEST PLUS (art. 1.2 (2) litc.) din Conventie) cuantumul împrumutului
poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în
cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.
Prin urmare, spre exemplu, daca un beneficiar (IMM) a accesat prin Programul RURAL INVEST (Cadru Temporar COVID -19) un
credit/linie de credit pentru capital de lucru cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile, iar valoarea finanțării a avut
în vedere nevoile de lichidități și potrivit justificărilor beneficiarului valoarea finanțării astfel accesată acoperea 10 luni din cele
18 luni permise de rgelementare, același beneficiar poate în prezent pe componenta RURAL INVEST să acceseze un credit/linie
cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile pentru o perioadă de maximum 8 luni (cele 8 luni reprezentând fracție din
nevoile de lichiditate rămasă neacoperită cu finanțare).
Această condiție este valabilă doar în cazul finanțărilor dimensionate pe baza nevoilor de lichiditate.

Întrebare:
Un
beneficiar
care
a
obtinut
finantarea
in
cadrul
programelor
IMM
INVEST
ROMÂNIA/AGRO/PROD/GARANT/Rural, poate solicita o noua finantare pe una dintre componentele IMMINVEST PLUS, daca
creditul se dimensionează în funcție de pct. a) sau b)?
Răspuns: Un beneficiar care a obtinut finantarea in cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA/AGRO/PROD/GARANT/Rural
(adoptate in baza Cadrului Temporar Covid si incheiate la 30.06.2022) poate obține o noua finanțare pe componetele IMM
INVEST PLUS care pot fi dimensionate in functie de Art. 1 pct. 2 lit. a) b) sau c). Pentru lit. c) trebuie avut în vedere ca prin noua
finanțare nu se pot acoperi aceleași nevoi de lichiditate.

Întrebare: Care este valoarea maximă a finantărilor pentru beneficiarii care activează în domeniul agriculturii, pescuitului,
acvaculturii si sectorului alimentar?
Răspuns: Pentru componentele AGRO IMM INVEST si RURAL INVEST, în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare,
acvaculturii și pisciculturii, valoarea maxima a finanțării este de 5 mil.lei si de 10 mil.lei in cazul beneficiarilor din industria
alimentara.
Întrebare: Criteriul de dificultate a fost eliminat. Am putea finanța IMM-urile care se aflau în dificultate la 2019, 2020 sau
2021?
Răspuns: Da
Întrebare: Avand in vedere Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar de criză pentru măsuri
de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, respectiv faptul
ca ”Măsurile de ajutor de stat care fac obiectul prezentei comunicări pot fi cumulate cu ajutoarele acordate în temeiul
cadrului temporar privind pandemia de COVID-19, cu condiția respectării normelor respective în materie de cumulare.
Atunci când statele membre acordă aceluiași beneficiar împrumuturi sau garanții în temeiul Cadrului temporar privind
pandemia de COVID-19 și al prezentei comunicări și atunci când valoarea totală a principalului împrumutului este
calculată pe baza nevoilor de lichidități autodeclarate ale beneficiarului, statele membre trebuie să se asigure că
aceste nevoi de lichidități sunt acoperite numai o singură dată cu ajutorul respectiv. ” Solicitare clarificare:
Înțelegem din text că facilitățile acordate pe schema COVID (IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD,
etc.)

Întrebări frecvente
se cumulează cu facilitățile ce se vor acorda pe noua schemă, însă este neclar cum se aplică normele în
materie de cumulare, în condițiile în care paragraful 2 clarifică aplicabilitatea doar atunci când valoarea totală
a principalului împrumutului a fost calculată pe baza nevoilor de lichidități. Astfel, avem nevoie de clarificări
asupra modului de aplicare a acestei reguli în cazul în care a fost stabilită valoarea maximă a împrumutului
pe alte criterii decât nevoie de lichiditate (adică cele pentru care raportarea a fost CA, etc.).
Răspuns: Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST
ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte
ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în
materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de
stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare.

Se cumulează ajutoarele de stat acordate prin toate componentele Programul IMM INVEST PLUS, aprobate prin OUG 99/2022,
respectiv, IMM INVEST ROMÂIA, AGRO IMM INVEST, GARANT CONTRUCT, IMM PROD, INNOVATION

Întrebare: Avem rugămintea de a clarifica dacă întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie și
întreprinderile mari pot fi sau nu beneficiare ale programului Rural Invest?
Răspuns: Da, sunt beneficiare.

Întrebare: Cum poate verifica/documenta Banca faptul că acest criteriu este îndeplinit : ”activitatea economică
a fost afectată de conflictul armat din Ucraina”? O declarație pe proprie răspundere a beneficiarului ar fi
suficientă?
Răspuns: Da este suficienta. In anexele la Procedurile de implementare a componentelor schemei de ajutor de stat IMM
INVEST PLUS este prevazută o astfel de declaratie a beneficiarului.

Întrebare: : În vechea schemă (COVID 19) acest Program a fost adresat “beneficiarilor care își localizează
producția în mediul rural și urban mic”. Se mai păstrează acest criteriu?
Răspuns: Nu.
Întrebare: Care va fi procentul de garantare maxim admis pentru fiecare program în parte? Este uniform 90%
sau în cadrul IMM INVEST și AGRO IMM INVEST se va ține cont de precizările anterioare de încadrare? Cum
se stabilește procentul de garantare pentru fiecare componentă în parte?
Răspuns: Procentul de garantare, de maxim 90%, este uniform pentru toate componentele Programului IMM INVEST PLUS.
Întrebare: Un client poate beneficia de maxim 10 MRON, respectiv maxim 5 MRON pentru domeniul agriculturii
primare, acvaculturii și pisciculturii, cumulat pe toate cele 6 componente?
Răspuns: Valoarea maximă a finanţărilor garantate de stat cumulată pe toate cele 6 componente care pot fi acordate unui
beneficiar în cadrul programului nu poate depăşi 10 mil. lei, respectiv 5 mil. lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii
primare, acvaculturii şi pisciculturii.

Întrebări frecvente

Întrebare: Cum se justifică faptul că beneficiarul activează într-un sector deosebit de afectat de efectele directe
și indirecte ale agresiunii….”? Nu ne este clar care ar putea să fie aceste documente justificative/sectoare
afectate direct sau indirect și considerăm că ar putea exista confuzii/interpretări dacă se lăsă la latitudinea
fiecărui finanțator ce documente să ceară și care să fie sectoarele deosebit de afectate de efectele directe
sau indirecte ale invaziei Rusiei în Ucraina.
Răspuns: Sectoarele afectate sunt cele care prin efectele lor au produs perturbări ale lanţurilor de aprovizionare s-au reflectat
in situatiile financiare ale potentialilor beneficiari sub forma plăţilor restante din Rusia sau Ucraina,( ex. creante neîncasate de
la clienti din aceste zone), în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza
actuală. Documentele justificative sunt dintre cele mentionate la art1. alin.3), lit.a),b),c) din OMF 2.119/274/2022.

Întrebare: Regula este că se aplică criteriile de la pct. a și pct. b, și doar pentru ce nu se încadrează în valoarea
rezultată se poate aplica criteriul de la pct. c? În plus, ce variantă aplicăm pentru clienții care nu sunt în astfel
de sectoare, dar nici nu au CA pentru 3 perioade contabile consecutive și nici nu se încadrează în prevederile
lit. b)? Acești clienți nu sunt eligibili?
Răspuns: Da, sunt. Calculul se efectueaza Conf. Cap.I, art.1. alin.2, lit.a) ”în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3
ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul
depunerii solicitării de garantare;”

Întrebare: În cazul dimensionării în funcție de CA, la care medie se face referire? Rugăm exemplu de calcul.
Răspuns: La media ultimelor 3 perioade contabile inchise
Întrebare: Cum se calculează și justifică “fracția rămasă neacoperită de finanțare” în cazul dimensionării după
nevoia de lichiditate pentru cei care deja au beneficiat de credite IMM Invest / Granturi?
Răspuns: Potrivit subprogramului AGRO IMM INVEST sau Programului RURAL INVEST, elaborate în baza Cadrul Temporar
COVID-19, finanțările se puteau acordau la o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea puteau include atât
costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării la bancă a unor documente justificative de către
beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu putea depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru
următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria
IMM-urilor.
Potrivit componentei RURAL INVEST a Programului IMM INVEST PLUS (art. 1.2 (2) litc.) din Conventie) cuantumul împrumutului
poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în
cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.
Prin urmare, spre exemplu, daca un beneficiar (IMM) a accesat prin Programul RURAL INVEST (Cadru Temporar COVID -19) un
credit/linie de credit pentru capital de lucru cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile, iar valoarea finanțării a avut
în vedere nevoile de lichidități și potrivit justificărilor beneficiarului valoarea finanțării astfel accesată acoperea 10 luni din cele
18 luni permise de rgelementare, același beneficiar poate în prezent pe componenta RURAL INVEST să acceseze un credit/linie
cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile pentru o perioadă de maximum 8 luni (cele 8 luni reprezentând fracție din
nevoile de lichiditate rămasă neacoperită cu finanțare).
Această condiție este valabilă doar în cazul finanțărilor dimensionate pe baza nevoilor de lichiditate.
Întrebare: Criteriile de dimensionare a creditelor menționate la art. 4 alin. 2 din schema de ajutor de stat sunt
aplicabile fiecărui credit în parte și cumulat pentru toate creditele acordate pe cele 6 componente?
Răspuns: Da

Întrebări frecvente
Întrebare: Înțelegem că pentru verificarea criteriului ” a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a
beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise
ale venitului 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;”se va considera media aritmetică a cifrei de
afaceri nete conform bilanț depus la Organele Fiscale. Vă rugăm confirmare.
Răspuns: Da
Întrebare: Din punct de vedere contabil terminologia folosită la acest moment este de Cifra de afaceri netă și
Venituri din exploatare totale.
Vă rugăm să detaliați cum se poate calcula “15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din
ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele 3 perioade contabile închise ale venitului 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”, în cazul entităților care au 1 /2 ani de activitate?
Răspuns: În cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza
duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
Întrebare: Ce reprezintă „b) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune
cererea de ajutor”. Rugăm definirea conceptului energie? Prin energie se înțeleg și gaz acolo unde este
cazul? În cadrul temporar Ucraina se menționează și gaze naturale și energie electrică/încălzire centralizată,
dar trebuie să fie clar stipulat în convenție, procedura de implementare.
Răspuns: Da, conform cadrului temporar. In opinia noastra termenul ”energie” din cuprinsul OUG 99/2022 se referă la energia
electrica si energia termica.
Întrebare: Formula de calcul de mai sus se aplică pentru orice tip de credit, și pentru finanțarea capitalului de
lucru și pentru investiții? Sau doar pentru finanțarea capitalului de lucru, similar cu programul IMM Invest
anterior?
Răspuns: Formulele de calcul prevazute la art. 4 (3) b) se utilizeaza pentru dimensionarea finanțărilor acordate în cadrul schemei
de ajutor de stat, respectiv atat pentru credite de investitii cat si pentru creditele pentru finantarea capitalului de lucru.
Întrebare: Pe baza a ce calculăm cei 50% din cheltuielile cu energia: facturi, balanță ?
Răspuns: Documentele justificative sunt dintre cele mentionate la art1. alin.3), lit.a),b),c) din OMF 2.119/274/2022, respectiv
art.9, alin.3, li a),b).c) din OMF .167/2.474/1.535/ 280/2022

Întrebare: Ref. ”în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în
urma justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să
acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru
următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și al UAT-urilor
care realizează proiecte de investiții în sectorul construcțiilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul își
desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de
sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate
de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din
Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau
anumite materii prime afectate de criza actuală. ” Rugăm clarificare asupra documentelor justificative și a entității
care face verificare (e.g. Banca analizează și stabilește dimensionarea majorării? Sau Fondul? Ce documente
se vor solicita?)
Răspuns: Banca analizează și stabilește dimensionarea majorării. Documentele justificative sunt dintre cele mentionate la art1.
alin.3), lit.a),b),c) din OMF 2.119/274/2022, respectiv art.9, alin.3, li a),b).c) din OMF .167/2.474/1.535/ 280/2022

Întrebări frecvente
Întrebare: Înțelegem că dacă suma solicitată de client nu se poate valida prin criteriile de la punctele a) și b),
putem merge pe un cash-flow pentru capital de lucru (așa cum am procedat și în cadrul programelor
anterioare) sau pe bugetul investiției pentru TL, dar cum putem verifica adițional că sumele rezultate din acest
cash-flow sunt urmare a efectelor directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de
Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia – o
declarație a beneficiarului pe proprie răspundere adițională este suficientă?
Răspuns: Da, conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii, anexe la conventii.
Întrebare: Adițional vă rugăm clarificări referitoare la sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau
indirecte ale agresiunii – există o listă cu aceste sectoare sau cum vom proceda?
Răspuns: Sectoarele afectate sunt cele care prin efectele lor au produs perturbări ale lanţurilor de aprovizionare s-au reflectat
in situatiile financiare ale potentialilor beneficiari sub forma plăţilor restante din Rusia sau Ucraina,( ex. creante neîncasate de
la clienti din aceste zone), în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza
actuală.
Întrebare: Pentru clienții care au contractat credite sub programele IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Prod,
Garant Construct și/sau Rural Invest valabile până la 30.06.2022 – vor fi eligibili la finanțare doar dacă există
o fracție neacoperită cu finanțare prin aceste programe (ex. daca a luat 3 mio RON capital de lucru pe IMM
Invest
mai poate lua 2 mio RON capital de lucru – cu condiția încadrării pe suma maximă și criterii de
Întrebare:
eligibilitate - pe IMM Invest PLUS ?
Răspuns:
Răspuns: Clientii care au contractat credite sub programele valabile până la 30.06.2022 sunt eligibili la finantare pe IMM
INVEST PLUS. Criteriul ”fracției neacoperite” are in vedere doar situatia in care dimensionarea finantării se face pe baza
Întrebare:
nevoilor
de lichiditate.
Răspuns:
Întrebare: Ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei temporare pe cadrul Covid aferente programelor IMM
Invest, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct și/sau Rural Invest valabile până la 30.06.2022 se iau în
calcul pentru determinarea încadrării în ajutorul maxim de EUR 400.000/EUR 35.000 în funcție de industrie?
Întrebare:
Răspuns:
Ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei temporare pe cadrul Covid aferente programelor IMM Invest, Agro IMM
Invest,
IMM
Răspuns: Prod, Garant Construct și/sau Rural Invest valabile până la 30.06.2022 nu se cumulează cu cele acordate in cadrul
Programului IMM INVEST PLUS. Se cumulează ajutoarele de stat acordate prin toate componentele Programul IMM INVEST
PLUS, aprobate prin OUG 99/2022, respectiv, IMM INVEST ROMÂIA, AGRO IMM INVEST, GARANT CONTRUCT, IMM PROD,
Întrebare:
INNOVATION
Răspuns:O linie pe 12 luni se va acorda doar cu grafic de rambursare în rate lunare sau trimestriale, așadar
Întrebare:
nu va fi revolving? De confirmat înțelegerea.

Răspuns: Rambursarea creditului se va face în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
Întrebare: Cuantumul ajutorului de stat sub formă de Grant în sumă de 500.000 euro/ întreprindere, respectiv
62.000 euro/ 75.000euro/întreprindere este strict aferent componentelor din Programul IMM INVEST PLUS?
Ce se întâmplă dacă ele mai au ajutor de stat primit în cadrul vechilor programe (IMM Invest, AGRO IMM
Invest, IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT), inclusiv toate celelalte ajutoarele de stat primite
în context Covid?
Răspuns: Ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei temporare pe cadrul Covid aferente programelor IMM Invest, Agro IMM
Invest, IMM Prod, Garant Construct și/sau Rural Invest valabile până la 30.06.2022 nu se cumulează cu cele acordate in cadrul
Programului IMM INVEST PLUS. Se cumulează ajutoarele de stat (grant+garantia in cazul refinantarilor) acordate prin toate
componentele Programul IMM INVEST PLUS, aprobate prin OUG 99/2022, respectiv, IMM INVEST ROMÂIA, AGRO IMM INVEST,
GARANT CONTRUCT, IMM PROD, INNOVATION

Întrebări frecvente

Întrebare: În cadrul AGRO IMM INVEST vor beneficia de grant de dobândă doar beneficiarii din sectorul
alimentar? Rugăm confirmare și de clarificat diferențele între componentele ARGO IMM INVEST și RURAL
INVEST.
Răspuns: Da, doar beneficiarii din industia alimentara beneficiaza si de grant de dobanda pe o perioada de maxim 12 luni in
cadrul Componentei AGRO IMM INVEST.

Întrebare: Ref.<< În cazul în care finanțarea este folosită pentru refinanțarea creditelor de investiții, ajutorul
de stat sub formă de garanție se asimilează unui grant și se cumulează cu grantul menționat la alin. (1), dar
nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro pe întreprindere, respectiv 62.000 euro/75.000 euro
pe întreprindere pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele producției agricole
primare, pescuitului și acvaculturii>> Prevederile de mai sus se aplică doar în cazul refinanțării creditelor de
investiții, adică nu și în cazul refinanțării creditelor capital de lucru?
Răspuns: Da. În cazul în care finanţarea este folosită pentru refinanţarea creditelor de investiţii, ajutorul de stat sub formă de
garanţie se asimilează unui grant şi se cumulează cu grantul compus din comisionul de de risc, comisionul de administrare si
dobanda pe o perioada de max.12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro pe întreprindere,
respectiv 62.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 75.000 de euro/întreprindere
în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii.

Întrebare: Conform Cadrului temporar Ucraina este menționat faptul că acest ajutor de Stat se aplică tuturor
întreprinderilor sunt afectate de prețuri ridicate la energie: “Întreprinderi și gospodării afectate de prețurile
ridicate la gaze și energie electrică sau de perturbările în aprovizionarea cu energie”. Rugam eliminarea
acestui aliniat iii) de la art. 5 lit. (5) sau confirmarea că se aplica tuturor întreprinderilor.

Răspuns: Se aplica tututor intreprinderilor eligibile in cadrul componentelor programului IMM INVEST PLUS conform declaratie
beneficiarului

Întrebare: Ref. ”(v) pentru sectoarele agriculturii primare, pisciculturii și acvaculturii, pe lângă criteriile
menționate la pct. (ii), respectiv (iii), se aplică următoarele condiții: …b) cuantumul ajutorului acordat
întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie
stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață; ”Cine face aceasta verificare? Cum
putem face dimensionarea facilității astfel încât să excludem această condiție: de ex. criteriul privind 15% din
cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise – este direct
legat de prețul produselor vândute și cantitate

Răspuns: Nu e cazul. Schema de ajutor de stat reglementeaza accesul la finantare in mod egal IMM-urilor afectate de criza din
Ucraina si nu se leaga de pretul si cantitatea produselor vandute.

Întrebări frecvente
Întrebare: Referitor la grantul de dobândă, nu se primește dobânda lunar, raportat la sold, etc., așa cum se
întâmplă și acum la IMM INVEST? Se primește dobânda o singură dată în termen de maxim 13 luni de la
acordarea creditului?
Când se vor trimite solicitările de plată a grantului de dobândă: o singură dată pe an în luna a 13-a sau se
trimit lunar solicitările timp de 12 luni și în luna a 13-a se primește plata grantului?
Răspuns: Componenta de dobândă se raportează lunar si se plateste trimestrial. Conform OMF 2.119/274/2022Art. 16 – (1)
”Ajutorul de stat sub forma grantului, format din componenta de comision de administrare si componenta de dobândă se
suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, și se virează trimestrial în contul F.G.C.R. pe
baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise lunar de instituțiile de credit pe propria răspundere.
MF virează sumele aferente ajutorului de stat sub forma grantului trimestrial, în prima lună a trimestrului pentru sumele aferente
trimestrului anterior.”
Întrebare: Avem rugămintea de a clarifica dacă întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie și
întreprinderile mari pot fi sau nu beneficiare ale programului Rural Invest?
Răspuns: Da, sunt.
Întrebare: Rugăm clarificare în ceea ce privește această categorie de cheltuieli eligibile pentru componentele
IMM INVEST, AGRO IMM INVEST ”cheltuielile de refinanţare a altor credite de investiţii, cheltuielile destinate
achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni, daca (i) este vorba despre două categorii distincte, respectiv: refinanțare
credite de investiții și achiziția de părți sociale și acțiuni si daca (ii) aceste cheltuieli pot fi finanțate doar prin credite
de investiții?
Răspuns: (i) Da; (ii) Da;

Întrebare: Se pot refinanța credite de investiții doar dacă creditul inițial a finanțat cheltuieli eligibile în
program?
Răspuns: Da;
Întrebare: Ce reprezintă „b) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune
cererea de ajutor”. Rugăm definirea conceptului energie? Prin energie se înțeleg și gaz acolo unde este
cazul? În cadrul temporar Ucraina se menționează și gaze naturale și energie electrică/încălzire centralizată,
dar trebuie să fie clar stipulat în convenție, procedura de implementare.
Răspuns: Da, conform cadrului temporar. In opinia noastra termenul ”energie” din cuprinsul OUG 99/2022 se referă la energia
electrica si energia termica.
Întrebare: Se va plăti grantul de dobândă lunar, în baza sumelor solicitate de bancă prin raportarea lunară?

Răspuns: Grantul de dobanda se va plati trimestrial, pe baza sumelor solicitate de banca prin raportarile lunare.
Întrebare: Referitor la ”(4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul
(UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a
articolului 93 din Tratatul CE.”, care este rata dobânzii pentru fiecare subprogram în parte? Din păcate nu am
regăsit în regulamentele menționate. Se vor aplica aceleași condiții cu cele aplicate în cazul creditelor
acordate în cadrul Programelor de Garantare disponibile până la 30.06.2022?
Răspuns: Rata dobanzii la care se face referire este cea de recuperare aplicabila in cazul rambursarii ajutoarelor de stat de catre
beneficiari. Cuantumul dobânzii de recuperat aferent fiecărei componente se calculeaza conform Ordinului nr. 386 din 16 aprilie
2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de
minimis care trebuie rambursat sau recuperat.

Întrebări frecvente
Întrebare: Referitor la componentele Rural Invest si AGRO IMM Invest din cadrul programului IMM Invest
plus (sub cadrul de ajutor de stat pentru razboiul din Ucraina), in procedura programului se mentioneaza
data de finalizare a Schemei de Ajutor de stat ca fiind 31.12.2023. Pentru AgroIMMINVEST nu se
mentioneaza aceasta data. Este mentionata in alta parte in OUG sau in Ordinele de ministru data de
finalizare a Schemei de ajutor de stat pentru componentele IMMINVEST PLUS (cu exceptia RURAL
INVEST)? Deasemenea, observam ca perioada de valabilitate a acordului de finantare se incheie la
31.01.2024 pentru toate Conventiile. Cum se va aplica pentru AGROIMMVEST, daca nu avem o data de
finalizare a schemei de ajutor de stat?
Răspuns: Toate componetnele schemei de ajutor de stat, inclusiv RURAL INVEST și AGRO IMM Invest, au valabilitate până la
31.12.2022 (data ultima de emitere de catre fondurile de garantare care administeaza schema de ajutor de stat a contractelor
de garantare și acordurilor de finantare) iar plățile se vor efectua până cel tărziu la data de 31.01.2024 (iclusiv). Chiar daca nu
se prevede in mod expres in procedura componentei AGRO IMM Invest, având în vedere ca perioada de valabilitate a acordului
de finantare se incheie la 31.01.2024, aceasta data este si data finala de efectuare de plati in cadrul componentei AGRO IMM
Invest.
Întrebare: Observam ca perioada de valabilitate a acordului de finantare se incheie la 31.01.2024. In cazul
unui client pentru care cele 12 luni de subventionare a dobanzii de la data primei trageri se vor incheia la
31.01.2024 (luna 12 va fi luna Ianuarie 2024) va rugam sa ne spuneti cand se va solicita spre subventionare
dobanda aferenta perioadei 01.01.2024-31.01.2024?
Răspuns: In cazul in care pana la data de 31.01.2024 nu se efectuează plata pentru cele maxim 12 luni de dobanda acordate
de la bugetul de stat in cadrul componentei, nu mai există temei legal pentru asigurarea acestora de la bugetul de stat.
Întrebare: Referitor la „Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea
capitalului de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca, în cazul creditelor, în
ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei rambursarea să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza
unui grafic de rambursare”, intelegem ca daca acordam o linie de credit pe o durata de doar 12 luni, trebuie
sa ii setam rate lunare sau trimestriale inca de la inceput, fara ca aceasta sa poata functiona revolving in
aceasta perioada de 12 luni? Totodata, daca acordam o linie de credit pe 12 luni, putem sa o prelungim
ulterior pana la maximum 36 de luni sau nu este permisa niciun fel de prelungire, adica daca acordam linia
pe 12 luni, nu mai putem face niciun fel de prelungire si scadenta maxima in acest caz este de 12 luni de la
data acordarii initiale?
Răspuns: Precizăm că prima teza a reglementării se referă atât la creditele pentru finanțarea capitalului de lucru cât și la liniile
de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, iar la teza a doua se reglementează doar pentru creditele pentru finanțarea
capitalului de lucru. În consecință dacă se acordă o linie de credit pe 12 luni nu trebuie setate rate lunare sau trimestriale.
Creditele garantate in conformitate cu OUG 99/2022 se acordă fără posibilitatea de prelungire. Prin urmare, daca se acordă o
linie de credit pe 12 luni, aceasta nu mai poate fi prelungita.

Întrebare: Referitor la regula: Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit
pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, dar nu mai tarziu de 12 luni de la
data acordarii garantiei se aplica si in cadrul componentei RURAL Invest PLUS? Prevederea exista in cadrul
Conventiei pentru componenta Agro IMM Invest PLUS, dar nu am regasit-o si in cadrul Conventiei aferente
componentei RURAL Invest PLUS.Referitor la aceasta regula, intelegerea noastra este ca si pentru liniile de
credit revolving, chiar daca sunt acordate pe perioada maxima de 36 luni, nu poate fi utilizata decat 12 luni
de la data acordarii garantiei. Este corect?
Răspuns: Nu. În ce privește liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru regula se referă la prima tragere/utilizare a
acesteia care nu poate fi mai tarziu de 12 luni de la data acordarii garantiei. Regula respectivă nu se aplică componentei
RURAL Invest PLUS.

Întrebări frecvente
Întrebare: Legat de cazierul judiciar care trebuie prezentat pentru aprobare - este suficient cazierul
perosoanei imputernicite din Romania, in situatia in care clientul are in structura actionariatului o firma din
Danemarca?
Răspuns: Conform OUG 99/2022, trebuie prezentat cazierul judiciar al administratorului firmei , nu cel al actionarilor. Daca
administratorul (conform RECOM) este o persoana daneza, va trebui prezentat cazierul persoanei in cauza.
Întrebare: Referitor la modul de dimensionare a facilitatilor – primele 2 variante cu 15% din media cifrelor de
afaceri pe ultimii 3 ani si respectic cu 50% din valoarea facturilor de energie - se refera la dimensionarea
atat pentru capital de lucru, cat si pentru investitii? Referitor la punctul 3 de dimensionare formularea este “
Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de
efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi
de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia.”, iar codurile CAEN de
agricultura – cele care incep cu 01XX nu sunt cuprinse in sectoare deosebit de afectate de efectele directe
sau indirecte. In acest caz, putem merge pe varianta 3 (dimesnionare pe cash flow) pentru activitatea de
agricultura?
Răspuns: Toate cele 3 variante de dimensionare a finantarilor (Art. 4 alin. (2) lit. a)-c) din Anexa la OUG nr. 99/2022) se refera
la dimensionarea atat pentru capital de lucru, cat si pentru investitii. Si varianta 3 de dimensionare (nevoia de lichiditati pe
baza de documente precum contracte și planuri de afaceri care să demonstreze că beneficiarul este afectat de: întreruperile
lanțurilor de aprovizionare și/sau creșterea prețurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală)
poate fi utilizata pentru domeniul agriculturii. Anexa de la CT Ucraina stabileste Sectoarele și subsectoarele deosebit de
afectate pentru care se pot acorda ajutore de stat in conformitate cu pct. 2.4 din CT Ucraina. Ajutoarele de stat aferente
Componentelor RURAL INVEST si AGRO IMM INVEST sunt acordate in temeiul pct. 2.1 și 2.2 din CT Ucraina. Conform Deciziei
CE de autorizare a schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, posibilitatea garantării de imprumuturi dimensionate pe baza
nevoilor de lichiditate este prevăzută pentru toate componentele, inclusiv cele 2 componente dedicate agriculturii, pisciculturii,
acvaculturii și sectorului alimentar.
Întrebare:In cadrul Rural Invest, grantul de 10% se solicita de catre banca la plata, prin intermediul anexei nr. 3.3) pana pe
data de 15.01.2023 si se calculeaza la valoarea creditului utilizat la data de: a) 31.12.2022? SAU b) care este data
calendaristica corecta pentru creditul utilizat la care ne vom raporta in calculul grantului?
Răspuns: In cadrul programului Rural Invest, grantul de 10% se solicita de catre banca la plata, prin intermediul anexei nr. 3.3)
pana pe data de 15.01.2023 si se calculeaza la valoarea creditului utilizat la data de 31.12.2022.
Întrebare: In cadrul AGRO IMM Invest, grantul de 10% se solicita de catre banca la plata, prin intermediul anexei nr. 4.c)
pana pe data de 07.12.2022 si se calculeaza la valoarea creditului utilizat la data de: a) 31.12.2022? SAU b) care este data
calendaristica corecta pentru creditul utilizat la care ne vom raporta in calculul grantului?
Răspuns: In cadrul subprogramului AGRO IMM Invest grantul de 10% se solicita de catre banca la plata, prin intermediul
anexei nr. 4.c) pana pe data de 07.12.2022 si se calculeaza la valoarea creditului utilizat la data de 30 noiembrie 2022.
Întrebare: In cadrul Rural Invest, cand se va solicita la plata grantul de 10% pentru creditul utilizat dupa data
de 31.12.2022 avand in vedere ca termenul de expirare a cadrului temporar COVID (care cuprinde schema
de ajutor de stat) este 30.06.2023?
Răspuns: In cadrul programului Rural Invest se solicită grantul de 10% o singură data pentru creditul utilizat la data de
31.12.2022. Pentru utilizările după data de 31.12.2022 nu se plătește componenta nerambursabila de 10%.
Întrebare:In cadrul AGRO IMM Invest, cand se va solicita la plata grantul de 10% pentru creditul utilizat dupa
data de 30.11.2022 avand in vedere ca termenul de expirare a cadrului temporar COVID (care cuprinde
schema de ajutor de stat) este 30.06.2023?
Răspuns: In cadrul subprogramului AGRO IMM invest se solicită grantul de 10% o singură data pentru creditul utilizat la data
de 30.11.2022. Pentru utilizările după data de 30.11.2022 nu se plătește componenta nerambursabila de 10%.

Întrebări frecvente
Întrebare: La data la care solicitam grantul de 10% (data de 15.01.2023 (pentru RURAL Invest) respectiv 07.12.2022 (pentru
AGRO IMM Invest)) facilitatea de credit nu trebuie sa fie rambursata integral anticipat?
Răspuns: Confirmam faptul că la data solicitării grantului de 10%, facilitatea de credit nu trebuie sa fie rambursata integral
anticipat.
Întrebare: In situatia in care la data la care beneficiarul va primi grantul de 10%, facilitatea a fost rambursata integral
anticipat, grantul de 10% va fi pus la dispozitia clientului, in contul sau current?
Răspuns: Potrivit Convenției de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST , art. 3.2 (4) : ”Componenta
nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se utilizează atât pentru creditele de
investiţii, cât şi pentru liniile de credit/credite pentru capital de lucru, astfel:
a) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat,
beneficiarul figurează cu sold, componenta va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;
b) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat,
beneficiarul nu figurează cu sold, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, cuantumul
grantului de maximum 10% va fi pus la dispoziţia beneficiarului în contul său curent sau contul indicat de către beneficiar.”
Potrivit Convenției 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, art. 3.2 (6) : ”Componenta nerambursabilă în valoare
de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se utilizează atât pentru creditele de investiţii, cât şi pentru liniile
de credit/credite pentru capital de lucru, astfel:
a) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul
figurează cu sold, iar componenta va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;
b) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu
figurează cu sold, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, iar cuantumul grantului
de 10% va fi pus la dispoziţia beneficiarului în contul său curent.”
Întrebare: In cazul programului Rural Invest, avand in vedere ca termenul pentru realizarea ultimei plati este 30.06.2023 va
rugam sa ne precizati: a) In cazul clientilor pentru care perioada de subventionare a dobanzii (luna nr. 24 de subventionare)
se inchide la 31.07.2024, cand se va transmite raportul lunar in care vom solicita spre subventionare dobanda aferenta
perioadei 01.06.2023-30.06.2023? b) Cum se va plati dobanda subventionata aferenta perioadei 01.07.2023-31.07.2024?
Răspuns: Conform Convenției de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST Nr.
20004200522/20.05.2022//2900/17.05.2022 Art. 7.13 (4) : ”În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a
contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Programului, FGCR în calitate de administrator
al schemei virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei.
Plata componentei de dobânda se efectuează până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin
Programul "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza
unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei.” Data de
30.06.2023 (inclusiv) reprezinta ultima zi de plata pentru subprogramul Agro IMM Invest.
Întrebare: Referitor la programul de garantare AGRO IMM Invest (pentru care se aplica schema de ajutor de stat pentru
cadrul temporar COVID19), avand in vedere ca termenul pentru realizarea ultimei plati in cadrul programului este
30.06.2023, va rugam sa ne precizati cand se va transmite raportul lunar in care vom solicita spre subventionare dobanda
aferenta perioadei 01.06.2023-30.06.2023, in cazul clientilor pentru care perioada de subventionare a dobanzii se inchide la
30.06.2023?
Răspuns: In cazul in care pana la data de 31.05.2023 nu se efectuează plata pentru cele 8 luni de dobanda acordate de la
bugetul de stat in cadrul Programului, nu mai există temei legal pentru asigurarea acestora de la bugetul de stat.

Întrebări frecvente
Întrebare: In conventia AGRO IMM INVEST, se mentioneaza “În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru,
durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca, în ultimele 12 luni de
valabilitate a garanţiei, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de
rambursare”, adica nu apare ceea ce am marcat cu galben in mesajul de mai jos (ce apare la RURAL), insa apare
„....rambursarea creditului”, ne referim tot la credite capital de lucru ce trebuie rambursate in rate, nu si la linii?
Răspuns: Da, si in aceasta situatie reglementarea se refera tot la credite pentru finanțarea capitalului de lucru
Întrebare: Precizarile cu privire la faptul ca a doua teza (legata de rambursarea in rate lunare sau trimestriale) se refera
doar la creditele pentru capital de lucru, nu si la linii, sunt valabile si in situatia in care acordam de ex o linie de credit
pe 36 de luni, adica in acest caz linia poate functiona revolving pe toata durata de 36 de luni? Sau in aceasta situatie,
daca acordam o linie pe 36 de luni, aceasta va functiona revolving in primele 24 de luni, urmand ca in ultimele 12 sa
fie rambursata in rate lunare sau trimestriale?
Răspuns: Da, precizările sunt valabile si in situatia in care se acordă o linie de credit pe 36 de luni, respectiv in acest caz linia
poate functiona revolving pe toata durata de 36 de luni, dacă se incadrează in normele de creditare a băncii.
Solicitări de clarificare din partea comunității bancare față de prevederile Ordinului nr. 2119/274/2022 al
ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea procedurii de
acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și
a convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS
Art. 1 alin. 2 lit. a și b din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru
componenta RURAL INVEST:
(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar din industria
alimentară este de 10.000.000 lei iar în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și
pisciculturii este de 5.000.000 lei, în cadrul facilităților prevăzute la alin. (1) și se acordă în limita valorii celei mai
mari dintre cele menționate la pct. a), b) și c), după cum urmează:
a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv
ultimele trei perioade contabile închise ale venitului 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; în cazul întreprinderilor
înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de
funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; sau
b) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul
întreprinderilor nou înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune
cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii
solicitării de garantare;
Solicitări de clarificare:


Sunt eligibili solicitanții înființați în anii 2020/2021/2022? Cum se calculează criteriul de dimensionare a) (15% din CA
medie pe ultimii 3 ani) sau b) (50% din cheltuielile cu energia în ultimele 12 luni) - în acest caz, vă rugăm transmiterea
unui exemplu concret?

Art. 1 alin. 2 lit. a) - Sunt eligibili solicitanții înființați în anii 2020 și 2021, respectiv:

Întrebări frecvente
Pentru un beneficiar înființat în 2020 dimensionarea finanțării este de 15% din cifra de afaceri anuală totală medie
a beneficiarului din ultimele 2 perioade contabile închise (2020 și 2021).
Spre exemplu daca un beneficiar înființat în iunie 2020 a incheiat anul financiar cu o cifra de afaceri de 2.000.000
lei iar în anul 2021 a realizat o cifră de afaceri de 5.000.000 lei dimensionarea finanțării cf lit a) se stabilește
astfel: [(2.000.000+5.000.000)/2] *15%=525.000 lei
Pentru un beneficiar înființat în 2021 dimensionarea finanțării este de 15% din cifra de afaceri anuală a beneficiarului
din 2021.
Pentru un beneficiar înființat în anul 2022, în opinia noastră, acest criteriu de dimensionarea nu este un indicator
bun pentru a prognoza necesarul de finanțare.
În acest sens supunem atenției dvs. teza finala a lit c): ”Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a
căror cifră de afaceri sau factura la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile
următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un start-up)...”.
Art. 1 alin. 2 lit. b) - Sunt eligibili solicitanții înființați în anii 2020, 2021 și 2022. Daca solicitantul, inființat în anul
2021 sau 2022, nu deține evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de
ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de
garantare.


Prin cheltuieli cu energia se înțeleg doar cheltuielile cu energia electrică sau și cheltuielile cu gazele naturale, având în
vedere că în preambulul OUG nr. 99/2022 se menționează impactul negativ al creșterii prețurilor la energia electrică și
gazele naturale?

În opinia noastră prin sintagma ”cheltuieli cu energia” se înțeleg cheltuielile cu energia electrică, cheltuielile cu
energia termică și cheltuielile cu gazele naturale ale beneficiarului.
Avem în vedere că potrivit Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a
invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, adoptat de Comisia Europeană la data de 23 martie 2022, necesitatea de a
institui măsuri temporare de ajutor de stat o constituie, printre altele: ”Agresiunea armată rusă împotriva Ucrainei
a dus la o perturbare a lanțurilor de aprovizionare pentru importurile în UE din Ucraina de anumite produse, în
special cereale și uleiuri vegetale, precum și pentru exporturile din UE către Ucraina. Piața energiei a fost
afectată în mod semnificativ, înregistrându-se creșteri ale prețurilor la energie electrică și la gaze în UE. [.....]
Situația este agravată de creșterea bruscă a costurilor de producție, în parte prin creșterea costurilor
îngrășămintelor cu azot ca urmare a creșterii extreme a prețurilor la gaze naturale, dar și de utilizarea directă a
energiei în procesele de producție agricolă. Întrucât Rusia și Belarus sunt producători și exportatori importanți
de toate cele trei îngrășăminte esențiale (azot, fosfor, potasiu), sancțiunile vor antrena o creștere ulterioară a
prețurilor îngrășămintelor.”
Art. 1 alin. 2 lit. c din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru
componenta RURAL INVEST coroborat cu art. 9 alin. 1. lit. k de mai jos:
art. 1 (2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar din industria
alimentară este de 10.000.000 lei iar în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și
pisciculturii este de 5.000.000 lei, în cadrul facilităților prevăzute la alin. (1) și se acordă în limita valorii celei mai
mari dintre cele menționate la pct. a), b) și c), după cum urmează:
...

Întrebări frecvente
c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma
justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să
acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și
pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.
Justificarea constă în faptul că beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele
directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii
săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în
perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri
cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime afectate de criza
actuală. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu
condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanțat nevoile de
lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul
subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte
ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul
temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza
prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită
cu finanțare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factura la energie
nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este
o companie nouă sau un start-up) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic
actual.
art. 9 alin. 1. lit. k) finanțarea pentru acoperirea nevoilor de lichidități în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit.
c) reprezintă diferența ce a rămas neacoperită cu finanțare aferentă nevoilor de lichiditate acordate în baza
Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19
pentru asigurarea nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA,
inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL
INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării
Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, conform
declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării

Solicitare de clarificare:
Cum se calculează efectiv “fracția rămasă neacoperită cu finanțare”?


Se prezintă necesarul de lichidități pe 12/6 luni justificat de contracte/plan de afaceri (conform prevederi alin. 3 lit. c)
din care se scad finanțările acordate anterior pe programul IMM INVEST și asimilate și alte ajutoare acordate în baza
schemei COVID (ex. granturi capital de lucru, microgranturi, HORECA etc.) și se finanțează doar diferența rămasă?



Calculul se aplică doar dacă se dimensionează facilitatea pe criteriul c “necesar de lichidități” sau este valabil și dacă
dimensionarea se face ținând cont de CA / cheltuieli cu energia? Calculul se aplică doar dacă se dimensionează

facilitatea pe criteriul c) “necesar de lichidități”

Întrebări frecvente
SAU se consideră necesarul de lichidități de la data acordării creditului IMM INVEST anterior, pe schema COVID? Cum se va
proceda în acest caz dacă a fost dimensionat creditul de investiții anterior pe necesar de lichidități în baza facturii?
Potrivit subprogramului AGRO IMM INVEST sau Programului RURAL INVEST, elaborate în baza Cadrul Temporar
COVID-19, finanțările se puteau acordau la o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea
puteau include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării la bancă a unor
documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu putea depăşi nevoile de
lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni
în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria IMM-urilor.
Potrivit componentei RURAL INVEST a Programului IMM INVEST PLUS (art. 1.2 (2) litc.) din Conventie) cuantumul
împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia
pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și
întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.
Prin urmare, spre exemplu, daca un beneficiar (IMM) a accesat prin Programul RURAL INVEST (Cadru Temporar
COVID -19) un credit/linie de credit pentru capital de lucru cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile,
iar valoarea finanțării a avut în vedere nevoile de lichidități și potrivit justificărilor beneficiarului valoarea finanțării
astfel accesată acoperea 10 luni din cele 18 luni permise de reglementare, același beneficiar poate în prezent
pe componenta RURAL INVEST să acceseze un credit/linie cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile
pentru o perioadă de maxim 12 luni (din care 8 luni reprezentând fracție din nevoile de lichiditate rămasă
neacoperită cu finanțare).
Daca tot necesarul pe 12 luni a fost acoperit de sprijinul acordat prin Programul RURAL INVEST (Cadru Temporar
COVID -19), solicitantul nu va mai putea beneficia de sprijin in baza CT Ucraina pentru aceeasi perioada.
Pe de alta parte, daca, datorita suprapunerii efectelor crizei din Ucraina peste efectele crizei Covid, exista o crestere
a necesarului de lichiditati, documentată corespunzător, fata de ceea ce se estimase initial, atunci aceasta
diferenta ar putea fi acoperita prin Programul IMM Invest Plus – componenta RURAL INVEST.
În cazul unui credit de investiții acordae pe CT Covid și dimensionat anterior pe necesar de lichidități în baza facturii,
rezultă ca nu există fracție rămasă neacoperită cu finanțare din nevoia respectivă de lichiditate care a fost
finanțată prin creditul acordat pe CT Covid.
Raportat la intrebare, menționăm ca același beneficiar poate accesta in cadrul RURAL INVEST (CT Urcaina) un
credit de investiții pentru finanțarea altei nevoi de lichiditate (dimensionat în baza unei alte facturi).
Această condiție este valabilă doar în cazul finanțărilor dimensionate pe baza nevoilor de lichiditate.
Pentru dimensionarea finanțărilor în funcție de necesarul de lichidități nu se combină ajutoarele de stat acordate
sub formă de garanție cu ajutoarele de stat acordate sub formă de grant. Prin urmare, ajutoarele de stat sub
formă de grant acordate în baza schemelor COVID (ex. granturi capital de lucru, microgranturi, HORECA etc.)
nu se i-au in considerare la dimensionarea unei finanțari pe Programul IMM INVEST PLUS.



Cum se va proceda în cazul în care activitatea firmei s-a dezvoltat și necesarul actual este mai mare decât
necesarul la data acordării creditului IMM INVEST anterior?

Daca, datorita suprapunerii efectelor crizei din Ucraina peste efectele crizei Covid, exista o crestere a necesarului
de lichiditati, documentată corespunzător, fata de ceea ce se estimase initial la data acordării creditului IMM

Întrebări frecvente
INVEST anterior, atunci aceasta diferenta ar putea fi acoperita prin Programul IMM Invest Plus – componenta
RURAL INVEST.



Cum vom proceda în cazul în care creditul anterior IMM INVEST a fost acordat de altă bancă? Ne bazăm
doar pe declarația clientului? (mai ales că nu a fost necesară justificarea către fond a criteriului de
dimensionare ales). Dacă un beneficiar a avut finanțare acordată de către o altă bancă, cum putem ști în
baza cărui criteriu s-a făcut dimensionarea și cum putem determina o eventuală fracție rămasă
neacoperită?

Astfel de detalii sunt de ordin procedural si sunt reflectate in normele interne,ale instituțiilor de credit. În opinia
noastră, informațiilor pot fi obținute de la client și s-ar putea avea în vedere o declarație a acestuia pe propria
răspundere sub sancțiune penală.



Care sunt acele "alte ajutoare de stat acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în
baza Comunicării Comisiei privind cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei
Covid" menționate la litera c)? Se iau în calcul doar când dimensionarea este făcută în baza nevoii de
lichiditate? Granturile Horeca și capital de lucru se iau în calculul valorii maxime a grantului?

Beneficiarii RURAL INVEST pot primi ajutor de stat sub formă de grant in baza CT Ucraina (Programul IMM Invest
Plus), fara a se lua in considerare granturile Horeca și capital de lucru, precum și alte tipuri ajutoare primite
anterior pe Covid.
Spre exemplu dacă un beneficiar din sectorul agriculturii primare are un ajutor de stat total acordat in baza CT Covid
(graturi, capital de lucru, acord de finanțarea aferent unui credit garantat) în care valoarea ajutorului de stat este
maximul prevăzut (respectiv 290 mii euro) poate beneficia și de nivelul maxim al ajutorului de stat acordat pe CT
Ucraina (respectiv 62 mii euro).



Rugăm exemple de documente justificative pe care le vor prezenta solicitanții de credite în cazul
dimensionării în baza nevoii de lichiditate a creditelor pentru capital de lucru (ex. facturi restanțe la
furnizori, contracte, BVC întocmit de solicitant, cash flow).

Documente precum contracte, plan de afaceri, plan de investiții, cash flow sau orice alte documete pe care
beneficiarul le consideră necesare pentru a demonstra că este afectat de: întreruperile lanțurilor de aprovizionare
sau plățile restante din Rusia sau Ucraina și/sau creșterea prețurilor pentru anumite inputuri sau materii prime
afectate de criza actuală.

La Art. 1 alin. 2 lit. c din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului
pentru componenta RURAL INVEST, apare următoarea prevedere: “Justificarea constă în faptul că
beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau
indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi
internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în
perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite
de atacuri cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime
afectate de criza actuală.”

Întrebări frecvente
Prevederea a fost preluată din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar de criză pentru măsuri
de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, unde pentru
utilizarea criteriului 3 de dimensionare (Art. 2.2, pct. 47, lit. e (iii) din Comunicarea CE), preluat în
integralitate la litera c), se solicită furnizarea de către fiecare stat membru a unei justificări adecvate
Comisiei (de exemplu, în legătură cu problemele întâmpinate de beneficiar în cursul crizei actuale). În
Comunicarea Comisiei Europene, la final apare publicată o Anexă care cuprinde Sectoare și
subsectoare deosebit de afectate.
Solicitare de clarificare:



Acest criteriu de dimensionare poate fi utilizat doar pentru societățile care își desfășoară activitatea
principală în cadrul sectoarelor și a subsectoarelor incluse în Anexa la Comunicarea Comisiei Europene Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii
Rusiei împotriva Ucrainei? Pentru celelalte sectoare și subsectoare, criteriile de dimensionare utilizate vor
fi exclusiv primele 2, de la pct. a) și b)?



Sau de fapt Anexa include sectoarele și subsectoarele în cadrul cărora întreprinderile pot beneficia
suplimentar de Ajutoare pentru costuri suplimentare generate de creșterile deosebit de puternice ale
prețurilor la gazele naturale și energia electrică (Art. 2.4 din Comunicarea CE, pct. 52), fără a avea vreo
legătură cu dimensionarea Sprijinului de lichiditate sub formă de garanții?

Sectoarele și subsectoarele din Anexa la CT Ucraina se referă la ajutoarele de stat acordate in temeiul pct. 2.4 din
CT Ucraina.
Ajutoarele de stat sub formă de garanție și grant acordate prin RURAL INVEST sunt autorizate de Comisia
Europeană în temeiul pct. 2.1 și 2.2 din CT Ucraina.
Prin urmare, pentru beneficiarii RURAL INVEST dimensionarea creditelor se realizează potrivit art. 1 alin. (2) lit.a)
sau b) sau c) din Procedură.



Această prevedere trebuie justificată și în cazul în care un beneficiar solicită un credit de investiții?

Există 2 situații:
-creditul de investiții excede dimensionării conf. alin. 2 lit. a și b;
-creditul pentru capital de lucru se încadrează în dimensionarea valorii conf. alin. 2 lit. a și b, însă prin
cumulare cu un credit de investiții excede dimensionarea conf. alin 2 lit. a și b.
În ambele situații dimensionarea se realizează conform art. 1 alin. 2 lit. c) din Procedură.

La Art. 1 alin. 2 lit. c din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru
componenta RURAL INVEST, apare următoarea prevedere: “Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități
prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO
IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul
unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de
ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de

Întrebări frecvente
ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare. Această
posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factura la energie nu este un indicator bun
pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un
start-up) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista in contextul economic actual.”
Solicitare de clarificare:



Această prevedere și implicit cumularea finanțării acordate anterior pe COVID se aplică doar atunci când
dimensionăm noile credite acordate pe cadru Ucraina conform alin. 2 lit. c)?

Această prevedere se aplică doar atunci când dimensionăm noile credite acordate pe cadru Ucraina conform alin.
2 lit. c) dar finanțările acordate anterior pe COVID nu se cumulează în mod implicit cu cele pe Ucraina, se
stabilește raporat la aceste finanțări doar fracția de nevoi.



Nu se aplică finanțărilor acordate pe carul temporar Ucraina conf. Alin. 2 lit. a și b, chiar dacă finanțările
acordate anterior pe COVID au fost dimensionate după nevoia de lichiditate?

Da, prevederea de la art. 1 alin. (2) lit. c) nu se aplică finanțărilor acordate conf. alin. 2 lit. a) și b), chiar dacă
finanțările acordate anterior pe COVID au fost dimensionate după nevoia de lichiditate.



Această restricție se aplică doar în cazul creditelor acordate în 2022 sau este valabilă și pentru cele acordate
în 2020 și 2021?

Se aplică pentru toate creditele acordate prin schemele de ajutort de stat aprobate pe CT Ucraina, inclusiv creditele
acordate în 2020 și 2021 pe Programul IMM INVEST, inclusiv Subprogramul AGRO IMM INVEST.



Dacă dimensionarea creditului anterior contractat de client în program nu a fost în baza cash flow, cum
procedăm?

Înțelegem că dimensionarea creditului anterior acordat pe CT Covid s-a realizat în funcție de cifra de afaceri sau
cheltuielile cu salariile. Precizam ca cele doua programe (IMM INVEST și IMM INVEST PLUS) reprezinta doua
masuri de ajutor de stat diferite, in speta doua scheme de ajutor diferite, implementate prin doua acte normative
diferite, elaborate in baza a doua reglementari comunitare diferite (CT Covid, respectiv CT Ucraina) ceea ce
implica criterii de eligibilitate diferite, fiind aprobate prin doua decizii separate, de sine statatoare, ale Comisiei
Europene. In aceste conditii, clientul va putea beneficia de sprijin in baza CT Ucraina pe baza nevoilor de
lichidități (Art. 1 alin. (2) lit.c) din Procedură), fără a fi avute în vedere finanțările garantate in baza CT Covid
dimensionate prin una dintre cele doua variante expuse mai sus (cifra de afaceri sau cheltuielile cu salariile).
Exceptie fac, cazurile in care cuantumul creditului a fost dimensionat pe baza nevoilor de lichidităţi ale
beneficiarului pe CT Covid, situatie in care aceste nevoi de lichidităţi trebuie sa fie acoperite numai o singură
dată prin ajutor.



Dacă creditul a fost acordat în baza cash flow, este suficient să comparăm cash flow-rile între ele?

Da, dacă din cash flow-rile respective rezultă fracția din aceste nevoi a rămas neacoperită prin creditul anterior dat
pe CT Covid.
Art. 1 alin. 3 lit. a din Anexa nr. 1 – Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru
componenta RURAL INVEST
(3) La dimensionarea valorii maxime a finanțării garantate acordate, instituțiile de credit vor verifica:

Întrebări frecvente
a) balanțele de verificare aferente duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de
garantare, în cazul în care dimensionarea finanțării se realizează potrivit alin. (2) lit. a)
Solicitare de clarificare:



Care balanțe se solicită? – Dacă perioada verificată (durata de funcționare a întreprinderii) este mai mică
de un an calendaristic, se vor solicita (în copie) toate balanțele de verificare utilizate de bancă pentru
a dimensiona valoarea finanțării. Dacă verificarea se face pe bază anuală (pentru întreprinderile
înființate la mai mult de 3 ani de la data solicitării garanției) se vor solicita (în copie) balanțele de
verificare aferente lunii Decembrie (care vor conține obligatoriu rulajele pe 12 luni). Concomitent se vor
solicita (în copie) și documentele de raportare financiară anuală (bilanț, cont de profit și pierdere, etc.)
aferente balanțelor de verificare (în măsura în care aceste au fost depuse deja la instituțiile publice
competente).

În cazul unei perioade de funcționare mai mică de 3 ani se vor solicita pentru partea anuală balanțele de verificare
de la Decembrie + Raportările financiare anuale și toate balanțele de verificare (pentru perioada rămasă mai
mică de 12 luni).

Sunt suficiente datele din informațiile publice? – Nu sunt suficiente informațiile din surse publice. Actul normativ
prevede concret tipul de document ce trebuie prezentat.

Art. 1 alin. 4 din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru componenta
RURAL INVEST
(4) FGCR, în cadrul procesului de monitorizarea a ajutorului de stat, pentru beneficiarii incluși în eșantion va solicita
și documentele justificative prevăzute la alin. (3).
Solicitare de clarificare:



Se solicită la monitorizare toate documentele de la art. 1 alin. 3 literele a, b și c în toate cazurile eșantionate,
sau punctual în anumite situații? Aceste documente trebuie să fie conformate/certificate de bancă (balanțe,
bilanț, contracte, situații centralizatoare a cheltuielilor cu energia pe ultimele 12 luni etc.)?

Pentru fiecare din garanțiile incluse în eșantion se vor prezenta obligatoriu documentele de la art. 1, alin. (3), literele
a), b), c) - în funcție de varianta aleasă de instituția de credit pentru dimensionarea valorii finanțării.
Documentele pot fi conformate / certificate de bancă (conform cu originalul) fie individual (pentru fiecare document
în parte), sau se va întocmi un opis al documentelor transmise în care se va menționa că documentele sunt
conforme cu originalul.
Art. 3 Capitolul II – Activitățile eligibile, descrierea creditelor și criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de
credit - Art. 3 lit. a, b, c și f din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului
pentru componenta RURAL INVEST - cheltuieli pentru investiții, inclusiv TVA.
Solicitare de clarificare:

Întrebări frecvente


TVA-ul se finanțează și pentru beneficiarii înregistrați la ANAF ca fiind plătitori de TVA sau doar în cazul
celor neplătiților de TVA?

TVA-ul se finanțează indiferent dacă beneficiarul este înregistrat ca plătitor sau neplătitor de TVA.
Art. 5 alin. 1 din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru componenta
RURAL INVEST: “...Pentru creditele de investiție valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie
mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțată”
Solicitare de clarificare:



Cum se va stabili valoarea de piață a activelor aduse în garanție, respectiv imobile sau mobile? Se poate
considera valoarea din contract / factură sau este necesar un raport de evaluare?

Valoarea de piață a activelor aduse în garanție se stabileste conform normelor interne ale băncii.



În cazul în care valoarea bunurilor aduse în garanție acoperă 100% din valoarea finanțată, procentul
maxim de garantare va fi în acest caz 190% (100% garanția legală + 90% garanția fondului)?

Pentru art. 5 alin. 1 din Procedura : ”În cazul creditelor de investiții, finantarea garantată de stat este garantată cu
ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de
garantare. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor
achiziționate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea
beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu
procentul de garantare. Pentru creditele de investitie valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa
fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantata. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția
de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de
stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții acordate pentru
achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale / acțiunilor,
se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților
garanți, care împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.”
Prin urmare, valoarea bunurilor aduse în garanție de către beneficiar care, împreună cu garanția de stat, acoperă în
proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării ( minim 10% garanția legală + maxim 90% garanția FGCR)



Prevederea se aplică și pentru bunurile achiziționate din credit sau doar în cazul în care nu se pot institui
ipoteci legale pe bunurile achiziționate din credit și se aduc alte garanții?

Prevederea se aplică atât pentru bunurile achiziționate din credit cât și pentru

bunurile mobile sau imobile

proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți în cazul în care nu se pot institui ipoteci legale pe bunurile
achiziționate din credit.



Cum procedăm în situația în care conform normelor interne ale băncii (pentru evaluare active) nu se alocă
(stabilește în urma evaluării) o valoare de piață activului finanțat din credit? Clientul trebuie să se
reorienteze către alte active sau este suficient contractul/ factura primit/ă de la furnizor din care reiese
valoarea de piață a activului finanțat prin credit?

Valoarea de piață a activelor aduse în garanție se realizează conform normelor interne ale băncii. În cazul creditelor
de investițiiîn situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit, se instituie

Întrebări frecvente
ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să
acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.
Art. 6 alin. 2 din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru componenta
RURAL INVEST
Art. 6 – (2) Durata maximă pentru credite capital de lucru / linii de credit este de 36 luni fără posibilitate de prelungire,
urmând ca, în cazul creditelor, în ultimele 12 luni de valabilitate rambursarea să se facă în rate lunare sau
trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
Solicitare de clarificare:



Având în vedere sintagma " în cazul creditelor", această prevedere se aplică și liniilor de credit, adică la
linie de credit acordată pe 36 luni vom avea 24 luni caracter revolving, iar ultimele 12 luni vor fi rambursări
lunare/trimestriale pe bază de grafic?

Prima teza a reglementării (Art. 6 alin. (2) ) se referă atât la creditele pentru finanțarea capitalului de lucru cât și la
liniile de de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, iar la teza a doua se reglementează doar pentru creditele
pentru finanțarea capitalului de lucru. În consecință, pentru liniile de credit nu trebuie setate rate lunare sau
trimestriale în ultimele 12 luni.
Art. 7 alin. 2 din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru componenta
RURAL INVEST:
Art. 7 (2) Instituțiile de credit sunt obligate să mențină condițiile prevăzute la art. 13 pe întreaga durată de derulare
a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Componentei RURAL INVEST.
Solicitare de clarificare:



În cazul acordării unei linii de credit pe 36 luni cu grafic de rambursare pe ultimele 12 luni caracterul
revolving va fi pe primele 24 luni? Sau se poate menține caracterul revolving și după cele 24 luni, cu
condiția ca lunar/trimestrial în funcție de graficul stabilit, soldul facilitații să se diminueze? Răspuns la
intrebarea anterioară.

Art. 9 alin. 1 lit. a din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru
componenta RURAL INVEST:
(1) Pot beneficia de garanții, respectiv de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care sunt beneficiari ai
Componentei RURAL INVEST astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. a) și care îndeplinesc cumulativ, la data
solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare F.G.C.R.;
Solicitare de clarificare:



Cum verifică banca criteriul “se încadrează în normele de garantare FGCR”?

Pentru componenta RURAL INVEST normele de garantate FGCR sunt elaborate în conformitate cu prevederile,
termenele, condițiile de eligibilitate, criteriile de acordare și fluxurile operaționale prevăzute de Procedura de

Întrebări frecvente
acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru componenta RURAL INVEST aprobată prin Ordinul ministrului
finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de
acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a
convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS, publicat în
Monitorul Oficial nr. 910bis din 15 septembrie 2022.
Art. 9 alin. 1. lit. f din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru
componenta RURAL INVEST:
f) la data acordării garanției 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 acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de
stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, în cazul creditelor de investiție, beneficiarul trebuie
să facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare
Solicitare de clarificare:



În cazul datoriilor restante reeșalonate, în solicitarea de garantare se vor menționa fără datorii? Da



La prima tragere din linia de credit se vor plăti din linia de credit pentru capital de lucru doar acele sume
scadente conform graficului de reeșalonare sau se pot plăti mai multe în avans, sau toate sumele rămase,
după caz. Obligatoriu trebuie plătite sume scadente conform graficului de reeșalonare, însă pot plăti si
mai multe în avans, sau toate sumele rămase in funcție de decizia beneficiarului.

Art. 9 alin. 1. lit. g și lit. h din Anexa nr. 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru
componenta RURAL INVEST:
g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii
au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
Solicitare de clarificare:



Care este modalitatea de verificare corectă a acestor criterii (în afara verificării cu beneficiarul /clientul),
în cazul în care deține mai multe tipuri de ajutor de stat accesate prin diverse bănci/instituții, există o bază
de date centralizata pentru confirmarea lor sau o verifică fondul anterior înscrierii în program?

Declarația de propria răspundere a beneficarului.
Capitolul III - Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Componentei RURAL INVEST pentru
a beneficia de garanție și de ajutor de stat
Solicitare de clarificare:



Am putea finanța IMM-urile care se aflau în dificultate la 2019, 2020 sau 2021? Da.



Se mai verifică clientul pe portal just privind calitatea de pârât MF? Nu.

Întrebări frecvente
Art. 4.3 din Anexa nr. 2 Convenție de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST
(1) Rata dobânzii aferenta creditelor de investiții și/sau creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este rata
dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor
percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare,
comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe
notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor, etc.).
Solicitare de clarificare:



De clarificat dacă se poate percepe o dobândă penalizatoare pentru neplata datoriilor/ratelor de capital la
scadență, sub forma unei marje mai mari față de cea indicată în textul legal? Da.

Art. 7.1 alin. 2 lit. a și lit. b din Anexa nr. 2 Convenție de garantare și plată a granturilor pentru Componenta
RURAL INVEST
(2) Solicitarea de garantare, prevăzută în anexa nr. 2.1, se transmite de către Finanțator împreună cu următoarele
documente:
a)

declarația

pe

propria

răspundere

a

beneficiarului

privind

încadrarea

în

categoria

microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de
data solicitării de garantare de către instituția de credit (anexa nr. 2.4);
b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de
acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 (1) lit. d), f), g),
h), j) și k), precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și (7) din Anexa la OUG nr. 99/2022,
emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;
Solicitare de clarificare:



Se pot pune la dispoziția clienților modele de declarații pentru cele solicitate la literele a) și b) de mai sus
cu instrucțiunile de completare aferente?

Anexa 2.4 s-a utilizat la celelalte programe si este cunoscuta, iar din experienta anterioară nu am
identificat erori sau probleme în completarea acestora.
Daca

există

nelămuriri

punctuale

puteți

să

le

transmiteti pe

adresele

office@fgcr.ro

sau

ruralinvestplus@fgcr.ro si vom comunica raspunsul cu celeritate.
Art. 7.1 alin. 2 lit. f din Anexa nr. 2 Convenție de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL
INVEST
f) rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente
majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;
Solicitare de clarificare:



Acest rezultat al consultării CIP trebuie să aibă pe el înscrisă data de consultare din ziua semnării și
trimiterii solicitării de garantare, sau data introducerii solicitării de garantare în aplicația modul online
FGCR?

Întrebări frecvente
Data de consultare CIP din ziua semnării solicitării de garantare.
Solicitări suplimentare de clarificare din partea comunității bancare față de prevederile “Declarației pe
proprie răspundere a beneficiarului privind îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub
forma de grant și a criteriilor de eligibilitate” (Anexa 5b la convenția publicată în MO nr. 920 bis/
20.09.2022 pag. 106 și Anexa 2.5 la convenția RURAL INVEST publicată în MO nr. 910 bis/ 15.09.2022
pag. 106)
Pct. A lit. a):



a beneficiat de ajutor de stat acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie
de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoile de lichidități prin
ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului
AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT si RURAL INVEST sau alte ajutoare
acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind
Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, iar prin prezenta
declar că sprijinul solicitat pentru acoperirea nevoilor de lichidități în conformitate cu prevederile
Comunicării Comisiei – Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a
economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă diferența ce a rămas neacoperită
cu finanțare aferentă nevoilor de lichiditate;

Solicitare de clarificare:



Acesta trebuie bifat sau nu ținând-se cont:



Bifat - numai pentru solicitanții actualului program IMM INVEST PLUS pentru care se utilizează ca și
criteriu de dimensionare alin. 2 lit. c și concret din nevoia de lichidități rezultată se scad toate finanțările
anterioare acordate în programele IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO
IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT și RURAL INVEST indiferent de criteriul de
dimensionare avut în vedere la acordarea acestora și chiar dacă ele sunt în prezent rambursate.



Bifat - pentru solicitanții actualului program IMM INVEST PLUS pentru care se utilizează oricare din
criteriile de dimensionare alin. 2 lit. a, b, respectiv din valoarea rezultată se scad toate finanțările anterioare
acordate în programele IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM
INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT și RURAL INVEST indiferent de criteriul de
dimensionare avut în vedere la acordarea acestora și chiar dacă ele sunt în prezent rambursate. pentru
solicitanții actualului program IMM INVEST PLUS pentru care se utilizează oricare din criteriile de
dimensionare alin. 2 lit. a, b,



Nebifat - numai pentru solicitanții actualului program IMM INVEST PLUS pentru care se utilizează
oricare din criteriile de dimensionare alin. 2 lit. a, b, fără a fi necesar să se scadă toate finanțările anterioare
acordate.

Întrebări frecvente
Se bifează numai pentru solicitanții actualului program IMM INVEST PLUS pentru care se utilizează ca și criteriu de
dimensionare alin. 2 lit. c). Pentru modalitatea de dimensionarea cf. lit. c) a se vedea răspunsurile FGCR la
întrebările anterioare referitoare la această reglementare. Pentru solicitanții actualului program IMM INVEST
PLUS pentru care se utilizează oricare din criteriile de dimensionare alin. 2 lit. a) sau b) nu se bifează.

Solicitări suplimentare de clarificare din partea comunității bancare față de prevederile Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a
componentelor acesteia IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT,
INNOVATION și RURAL INVEST

Art. 5 alin. 3 - OUG 99/2022 Schema de Ajutor de Stat din 29 iunie 2022 IMM INVEST PLUS și a componentelor
acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION
și RURAL INVEST:
" În cazul în care finanțarea este folosită pentru refinanțarea creditelor de investiții, ajutorul de stat sub formă de
garanție se asimilează unui grant și se cumulează cu grantul menționat la alin. (1), dar nu mai mult de
echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro pe întreprindere, respectiv 62.000 de euro/întreprindere în cazul
beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 75.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile
pescuitului și acvaculturii. "
Solicitare de clarificare:



În această situație, grantul luat în calcul este determinat astfel = valoare garanție acordată la creditul de
refinanțare + grant de dobândă + comision risc + comision de administrare? DA.

Alte întrebări/observații



Creditele acordate în cadrul Programului IMM INVEST PLUS pot fi majorate după expirarea valabilității
schemei de ajutor de stat, respectiv după 31.12.2022? În caz afirmativ, la majorare beneficiarul plătește
comision de administrare și comision de risc? - Majorarea garanției este menționată la Art. 24 alin. 2 din
Anexa 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru componenta RURAL
INVEST

După expirarea valabilității schemei de ajutor de stat, respectiv după 31.12.2022, se poate majora valoarea creditului
garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) și cu încadrarea în durata maximă a finanțării
conform prevederilor art.6, fără a se majora și valoarea garanției (în acest caz valoarea garanției se menține și
se va reduce procentul de garantare).



Vă rugăm să luați în considerare revenirea la plata lunară a grantului de dobândă, similar modului de
lucru în versiunea anterioară a programelor de garantare. Plata trimestrială a subvenției de dobândă (în
prima lună a trimestrului pentru sumele aferente trimestrului anterior) de către Ministerul Finanțelor
către Fonduri și ulterior de Fonduri către Bănci conduce la îngreunarea procesului de urmărire a încasării

Întrebări frecvente
granturilor de dobândă, în special în cazul în care sunt necesare acte adiționale pentru corecția/majorarea
valorii grantului - Mecanismul financiar de transfer al dobânzii este menționat la Art.16 alin. 1 din
Anexa 1 - Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru componenta RURAL
INVEST și în Anexa 2 la Ordinul de ministru publicat în MO nr. 920 bis/ 20.09.2022 pag. 34.
Mecanismul de plată trimestrială a grantului de dobândă este reglamentat prin OUG nr. 99/2022, art. 5 alin. (9)
”Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni
generale, şi se virează trimestrial în contul F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, pe baza situaţiilor
centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise lunar de instituţiile de credit pe propria răspundere.
Ministerul Finanţelor virează sumele aferente ajutorului de stat sub forma grantului trimestrial, în prima lună a
trimestrului pentru sumele aferente trimestrului anterior.”
Prin urmare revenirea la plata lunară a grantului de dobândă trebuie reglementată printr-o lege sau ordonanță a
Guvernului de modificare a OUG nr.99/2022, aspect care intră în atribuțiile Ministerului Finanțelor.



Întrebare : Valoarea finanțărilor nu se cumulează, respectiv dacă un beneficiar a contratat credite
garantate in baza actelor normative aprobate pe CT Covid de maximum prevăzut de reglementare (pe
tipuri de credite) poate contracta și pe CT Ucraina de maximul prevazut de legislație, cu excepția situației
in care valoarea finanțării este stabilită pe ”nevoia de lichiditate” (art.4 alin. 2 lit.c din anexa la OUG
99/2022)?

Răspuns: Abordarea dumneavoastra este corecta, cu o mentiune :
In ceea ce priveste conceptul de „cumul”, posibilitatea de a cumula ajutoare de stat acordate pe CT Covid 19 cu
ajutoare de stat acordate de CT Ucraina se traduce in sensul posibilitatii ca un beneficiar sa primeasca ambele
tipuri de ajutoare, cu respectarea conditiilor din cele doua reglementari relevante, , fără a fi necesară însumarea
acestora daca reglementarile aplicabile nu o cer in mod expres.
Prin urmare, intreprinderea poate beneficia de sprijin atat in baza CT Covid (IMM Invest, inclusiv componenta Agro
IMM Invest), cat si in baza CT Ucraina (IMM Invest Plus), cu mentiunea ca, in situatia in care valoarea totală a
principalului împrumutului a fost calculată pe baza nevoilor de lichidităţi ale beneficiarului, aceste nevoi de
lichidităţi trebuie sa fie acoperite numai o singură dată cu ajutorul respectiv. De altfel, aceasta conditie o puteti
regasi atat in CT Ucraina, cat si in decizia de aprobare a schemei IMM Invest Plus, la para (41), respectiv para
(47).



Întrebare : În cazul dimensionării creditelor, pentru beneficiarii CT Ucraina, după nevoia de lichiditate
pentru cei care deja au beneficiat de credite pe CT Covid “fracția rămasă neacoperită de finanțare”, vă
rugam să ne precizați dacă înțelegerea noastră este corectă, respectiv:

-

Potrivit subprogramului AGRO IMM INVEST sau Programului RURAL INVEST, elaborate în baza
Cadrul Temporar COVID-19, finanțările se puteau acordau la o valoare care să rezulte din nevoile sale de
lichidităţi; acestea puteau include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia
prezentării la bancă a unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul

Întrebări frecvente
împrumutului nu putea depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni
în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în
categoria IMM-urilor;
-

Potrivit componentei RURAL INVEST a Programului IMM INVEST PLUS

(OUG 99/2022) cuantumul

împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării
acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul
întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.

Prin urmare, spre exemplu:
a) daca un beneficiar (IMM) a accesat prin Programul RURAL INVEST (Cadru Temporar COVID -19- OUG
24/2022) un credit/linie de credit pentru capital de lucru, iar valoarea finanțării a avut în vedere nevoile
de lichidități și potrivit justificărilor beneficiarului valoarea finanțării astfel accesată acoperea 10 luni din
cele 18 luni permise de reglementare, același beneficiar poate în prezent pe componenta RURAL INVEST
să acceseze un credit/linie cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile pentru o perioadă de
maximum 8 luni (cele 8 luni reprezentând fracție din nevoile de lichiditate rămasă neacoperită cu
finanțare)?
Răspuns: Da, interpretarea este corecta, cu mentiunea ca ar putea fi acoperite nu numai cheltuielile cu utilitatile, ci
intreaga nevoie de finantare pentru perioada urmatoare, pana la maxim 12 luni de la momentul acordarii.
b) daca un beneficiar (IMM) a accesat prin Programul AGRO IMM INVEST (Cadru Temporar COVID -19 –
OUG 110/2017) un credit/linie de credit pentru capital de lucru in luna iunie 2021, iar valoarea finanțării a
avut în vedere nevoile de lichidități și potrivit justificărilor beneficiarului valoarea finanțării astfel
accesată acoperea 18 luni (pana in decembrie 2022) din cele 18 luni permise de reglementare, același
beneficiar poate în prezent pe componenta RURAL INVEST/AGRO IMM INVEST să acceseze in luna
octombrie un credit/linie cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile pentru o perioadă de
maximum 9 luni (cele 9 luni reprezentând fracție din nevoile de lichiditate rămasă neacoperită cu
finanțare, respectiv lunile octombrie – decembrie 2022 sunt acoperite cu finanțarea nevoi de lichiditate
dimensionate conform CT Covid)?
Răspuns: Da, interpretarea este corecta, cu mentiunea ca ar putea fi acoperite nu numai cheltuielile cu utilitatile, ci
intreaga nevoie de finantare pentru perioada urmatoare, pana la maxim 12 luni de la momentul acordarii, cu
luarea in considerare a faptului ca, pentru perioada octombrie-decembrie 2022, necesarul de lichiditati a fost
deja acoperit prin CT Covid 19 (Nota: in situatia in care necesarul pana in luna decembrie 2022 nu a fost acoperit
integral se va lua in calcul fractia neacoperita pana in decembrie a.c., la care se va adauga necesarul de finantare
pentru cele 9 luni incepand din decembrie 2022).

c) daca un beneficiar (IMM) a accesat prin Programul AGRO IMM INVEST/RURAL INVEST (Cadru Temporar
COVID -19 – OUG 110/2017, OUG24/2022) un credit/linie de credit pentru capital de lucru in luna iunie

Întrebări frecvente
2022, iar valoarea finanțării a avut în vedere nevoile de lichidități și potrivit justificărilor beneficiarului
valoarea finanțării astfel accesată acoperea 18 luni (pana in noiembrie 2023) din cele 18 luni permise de
reglementare, același beneficiar nu mai poate în prezent pe componenta RURAL INVEST/AGRO IMM
INVEST să acceseze in luna octombrie un credit/linie cu destinația de finanțare a cheltuielilor curente,
cele 12 luni permise de reglementarea pe CT Ucraina sunt acoperite de finanțarea acordată pe CT Covid.
Această condiție de cumul al dimensionarii finantărilor este valabilă doar în cazul finanțărilor dimensionate
pe baza nevoilor de lichiditate?
Răspuns: Da, cu mentiunea ca, in situatia in care, datorita suprapunerii efectelor crizei din Ucraina peste efectele
crizei Covid, exista o crestere a necesarului de lichiditati fata de ceea ce se estimase initial (la momentul acordarii
ajutorului in baza CT Covid), atunci aceasta diferenta ar putea fi acoperita pe Programul IMM Invest Plus.
Reamintim ca varianta de la pct 47 e) iii) este una exceptionala, aplicabila doar in cazurile in care societatea va
putea demonstra faptul o valoare a imprumutului calculata potrivit pct i), respectiv ii) de la pct 47 lit. e) nu este
suficienta pentru a contrabalansa efectele crizei din Ucraina, cu respectarea dispozitiilor relevante precizate la
pct . (26)-(27) din decizia de aprobare a CE.



Întrebare: Nu se ia in calcul la cumulul privind dimensionarea finanțării pe CT Ucraina
beneficiarii care au contractat credite pe CT Covid dimensionate ca:

a. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de
angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul
întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma
estimată pentru primii doi ani de activitate; sau
b. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit
în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele
fiscale competente pentru anul 2019;
acestia putând contracta credite in limitele maxime stabilite de legislatia natională, respectiv Art. 4 alin. (2)
lit. a)-c) din Anexa la OUG nr. 99/2022?
Răspuns: Daca intrebarea dumneavoastra se refera la posibilitatea unor intreprinderi de a accesa atat ajutoare de
stat in baza Programului IMM Invest, cat si in baza Programului IMM Invest Plus, precizam ca cele doua
programe reprezinta doua masuri de ajutor de stat diferite, in speta doua scheme de ajutor diferite, implementate
prin doua acte normative diferite, elaborate in baza a doua reglementari comunitare diferite (CT Covid, respectiv
CT Ucraina) ceea ce implica criterii de eligibilitate diferite, fiind aprobate prin doua decizii separate, de sine
statatoare, ale CE. In aceste conditii, intreprinderea va putea beneficia de sprijin atat in baza CT Covid (IMM
Invest), cat si in baza CT Ucraina (IMM Invest Plus), inclusiv in cazul in care dimensionarea finantarii garantate
in baza CT Covid s-a realizat prin una dintre cele doua variante expuse de dumneavoastra. Exceptie fac, asa
cum ati si precizat mai sus, cazurile in care cuantumul principalului imprumutului a fost dimensionat pe baza

Întrebări frecvente
nevoilor de lichidităţi ale beneficiarului, situatie in care aceste nevoi de lichidităţi trebuie sa fie acoperite numai
o singură dată prin ajutor.



Întrebare: Nu se ia in calcul ajutoarele de stat sub forma de grant, respectiv dacă un beneficiar
din sectorul agriculturii primare are un acord de finanțare în care valoarea ajutorului de stat
este maximul prevăzut (respectiv 290 mii euro) poate beneficia și de nivelul maxim al ajutorului
de stat acordat pe CT Ucraina (respectiv 62 mii euro)?

Răspuns: Ajutoarele acordate in baza 3.1. din CT Covid vor putea fi cumulate cu ajutoarele acordate in baza 2.1.
din CT Ucraina, in sensul ca beneficiarul va putea primi sprijin atat in baza CT Covid, cat si in baza CT Ucraina
(a se vedea para. 39 din CT Ucraina: „Măsurile de ajutor de stat care fac obiectul prezentei comunicări pot fi
cumulate cu ajutoarele acordate în temeiul cadrului temporar privind pandemia de COVID-19, cu condiţia
respectării normelor respective în materie de cumulare”, respectiv para. 41 din decizia CE de aprobare a
programului IMM Invest Plus: „The Romanian authorities confirm that aid under the measure may be cumulated
with aid under the COVID-19 Temporary Framework[…].Those measures were approved by the Commission
under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19
outbreak (COVID-19 Temporary Framework) and the aid under the notified measure may be cumulated with
those measures provided the respective cumulation rules are respected.”)

