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Sectiunea a-2a
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ASOCIATĂ PROGRAMULUI GARANT CONSTRUCT
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art. 1
(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă implementarea proiectelor privind
îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de
mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcţiilor şi unităţi administrativ-teritoriale, prin
asigurarea accesului acestora la lichidități și la fonduri necesare în vederea finanțării investițiilor în
cadrul Programului GARANT CONSTRUCT , denumit în continuare programul, în contextul crizei
economice generate de pandemia de COVID-19, pentru proiectele prevăzute la art.6 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în
domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare
O.U.G nr. 24/2022.
(2) Programul GARANT CONSTRUCT are două componente:
a) Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul
construcţiilor;
b) Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile
administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor.
(3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în
conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a
economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial
al UE din 20.03.2020, şi se vor acorda după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
(4) Ajutoarele de stat prevăzute de schemă de ajutor de stat se acordă numai după obţinerea deciziei de
autorizare a Comisiei Europene.

CAPITOLUL II Forma ajutorului
Art.2 În baza prezentei scheme, se pot acorda două tipuri de măsuri de ajutor de stat:
II.1.1 Ajutor de stat sub forma de garanţii pentru împrumuturi, constând în acordarea de
garanții în numele și în contul statului în procent de maximum 90% pentru creditele acordate de către
instituțiile de credit în favoarea beneficiarilor eligibili pentru realizarea investițiilor și/sau pentru
susținerea activității curente, în concordanță cu obiectivele schemei, în domeniile/sectoarele eligibile
la finanțare prevăzute în Anexa nr.1.
II.1.2 Pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, valoarea maximă a fiecărei
finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei, respectiv 10.000.000 lei pentru
creditele de investiţii în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care
reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
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II.1.2.a. Pentru beneficiarii in cadrul Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii
pentru IMM-urile din sectorul constructiilor.
- 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
- 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;
sau
- o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu
capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente
justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi
nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMMurilor.
II.1.2.b. Pentru beneficiarii in cadrul Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii de
scara mica pentru unitatile administrativ teritoriale (municipii, orase, comune) din sectorul
constructiilor, stabilirea valorii finantarii se va face de catre finantator in functie de normele interne
de creditare si valoarea proiectului finantat, cu încadrarea în limitele prevăzute la II.1.2.
II.1.3 Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat acordate în cadrul
Programului, nu poate depăşi 15.000.000 lei pentru toti beneficiarii programului, respectiv în limita
unuia dintre criteriile de determinare prevăzute la pct.II.1.2.
II.1.4 Durata garanției este de maxim 6 ani, inclusiv prelungirile acordate.
II.1.5 În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili instituţiile de credit pot
acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de
maximum 24 luni pentru rambursarea principalului.
II.1.6 Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii, şi de
36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. În cazul liniilor de
credit/creditelor pentru capital de lucru se poate efectua prelungirea cu maximum 36 de luni, urmând
ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate, conform graficului de rambursare prevăzut în
contractual de credit, în una sau mai multe rate intermediare, lunare, trimestriale sau semestriale.
II.2 Ajutor de stat sub forma de grant
II.2.1 Pentru garanţiile acordate în cadrul programului se percep comisioane de risc, cu
respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat
de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.
II.2.2 Beneficiarul care a contractat credite de investitii/credite/linii de credit pentru finanțarea
capitalului de lucru, garantate în cadrul programului, are dreptul la un grant în limita cumulului rezultat
dintre următoarele valori, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per
întreprindere/UAT:
a) comisionul de risc aferent garanţiei acordate, pe toată perioada de valabilitate a garanției;
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b) comisionul de administrare aferent garanţiei acordate, pe toată perioada de valabilitate a
garanției;
c) dobânda/ aferentă creditelor/liniilor de credite, pe o perioadă de 24 de luni de la data
acordării creditului/liniei de credit;
d) o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea creditului garantat în cadrul
programului, acordată exclusiv beneficiarilor încadrati în categoria IMM în cazul creditelor
de investitii.
II.2.3 Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii
Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
II.2.4 Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanţelor, iar Fondului Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii/Fondului Român de Contragarantare,
denumite în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., îi/le sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei.

CAPITOLUL III. Domeniul de aplicare
Art.3
(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile care activează în sectoarele/domeniile de
activitate eligibile prevăzute în Anexa nr.1, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, criteriile de
eligibilitate prevăzute la art.7, alin. (3) din procedura de implementare prevăzută în Secțiunea 1, cât şi
următoarele criterii de eligibilitate:
a) 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;
b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
c) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile
cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin
Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019.
(2) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei UAT - urile care activează în sectoarele/domeniile
de activitate eligible prevăzute în Anexa nr.1, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, criteriile
de eligibilitate prevăzute la art. 7, alin. (4) din procedura de implementare prevăzută în Secțiunea 1,
cât şi următoarele criterii de eligibilitate:
a) 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;
b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
c) împotriva beneficiarului nu a fost deschisa procedura insolventei în conformitate cu
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor
administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016.

CAPITOLUL IV: Durata, bugetul schemei si numărul estimat de beneficiari
Art. 4
(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit
garanţii/acorduri de finanţare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2, este cuprinsă între data intrării
în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata
grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi 30 iunie 2023,
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inclusiv, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul
ajutorului de stat în vigoare.
(2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Finanţelor - Acţiuni generale şi se virează lunar în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pe baza situaţiilor
centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituţiile de credit pe propria
răspundere.
(3) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile se suportă din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale şi se virează în termen de 1 an de la data solicitării transmise
de FNGCIMM/FRC, în contul acestora., pe baza situaţiilor centralizatoare privind documentele
justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru şi pe baza situaţiilor centralizatoare
privind situaţia lucrărilor executate pentru creditele de investiţii transmise de instituţiile de credit pe
propria răspundere.
(4) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 495.572.822 lei, , echivalentul în lei a aproximativ 99,11
milioane euro, pentru măsurile de finanţare prevăzute la capitolul II.2.
(5) Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului GARANT
CONSTRUCT este de 2.500.000.000 lei, din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susţinere
a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţii din care se alocă suma de
625.000.000 lei F.N.G.C.I.M.M., respectiv 625.000.000 lei F.R.C.,şi 1.250.000.000 entru
Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţi administrativteritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor, din care se alocă suma de
625.000.000 lei F.N.G.C.I.M.M., respectiv 625.000.000 lei F.R.C.
(6) Plafonul alocat pentru derularea Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMMurile din sectorul construcțiilor poate fi suplimentat, la propunerea FNGCIMM/FRC, cu acordul MF,
în funcţie de necesarul de garantare din plafonul alocat FNGCIMM pentru Subprogramul de susținere
a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, în limita plafonului
total alocat pentru acordarea de garanţii în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT şi cu condiţia
verificării de către FNGCIMM/FRC a încadrării în bugetul anual/total al schemei de ajutor de stat.
(7) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 4.165 de
beneficiari.
CAPITOLUL V. Beneficiari și criterii de eligibilitate. Procedura de implementare a masurilor in
cadrul schemei de ajutor de stat
Art.5
(1) Pot beneficia de credite cu garanții de stat, de facilitățile sub formă de grant privind dobânda
pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului, de facilitățile sub formă de grant
privind comisionul de risc și de administrare subvenționate integral, pe toată durata de
valabilitate a garanției IMM-urile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, si care
au ca obiect de activitate finanțat, corespunzător sediului principal și/sau secundar, în
sectoarele/domeniile de activitate eligibile prevăzute în Anexa nr.1., precum și UAT-urile care
își desfășoară activitatea pe teritoriul României si solicită finanţarea unor activități din sectorul
construcţiilor pentru susținerea proiectelor de investitii de scara mica.
(2) Suplimentar, beneficiarii care solicită finanțări garantate în cadrul Subprogramului de susţinere
a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţii, beneficiază și de o
componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea creditului garantat în cadrul
programului, exclusiv pentru creditele de investitii acordate.

35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/27.IV.2022

Beneficiarii eligibili, criteriile de eligibilitate, categoriile de cheltuieli eligibile și procedura de acordare
a garanţiilor de stat, a grantului şi plata ajutoarelor de stat sunt prevăzute în procedura de implementare
din Secțiunea 1.
CAPITOLUL VI Monitorizarea schemei si raportari
Art.6
(1) Pentru măsurile instituite în baza prezentei scheme, F.N.G.C.I.M.M./ F.R.C., respectă obligațiile de
monitorizare și raportare prevăzute de Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de
stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în
Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și de legislația
națională și europeană relevantă, pe toată durata de derulare a schemei.
(2) F.N.G.C.I.M.M./ F.R.C., are obligaţia să publice pe site-ul propriu textul integral al schemei de
ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total
al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.
(3) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele
acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar
toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a
stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de
10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
(4) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate
documentele aferente acestuia timp de 15 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de
implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.
(5) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu
atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia de a
transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor
de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei
nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de
stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru
al Uniunii Europene.
(6) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, au obligaţia
încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme,
a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu
prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a
Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

CAPITOLUL VII. Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat
Art. 7
(1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de
stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor
schemei de ajutor de stat, pe site, de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., cu respectarea reglementărilor
aplicabile instituţiilor de credit.
(2) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat crediteleliniile de credit garantate, trebuie să
accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.
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(3) În situaţia în care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., constată că beneficiarii nu au respectat prevederile
schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale Acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea
ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 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 funcţionarea Uniunii Europene şi 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. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.

CAPITOLUL VIII. Regula de cumul
Art.8
(1)Ajutoarele acordate în temeiul sectiunii 3.2 din Comunicărea Comisiei C (2020)
1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în
contextul actualei epidemii de COVID-19(denumită în continuare Comunicare) nu pot fi
cumulate cu ajutoarele acordate pentru acelaşi credit în temeiul sectiunii 3.3 din Comunicare şi
viceversa.
(2)Ajutorul de stat acordat în baza schemei poate fi cumulat cu alte măsuri de ajutor de stat
aprobate de Comisie, conform altor subcapitole ale Comunicării, cu condiția respectării
prevederilor din aceste subcapitole.
(3) Un beneficiar poate accesa, în paralel, mai multe măsuri de ajutor de stat (credite sau
garanții), adoptate în baza prevederilor subcapitolelor 3.2 și 3.3. din Comunicare cu condiția ca
valoarea maximă a creditelor acordate/garantate să nu depășească limitele menționate la pct. 25
d) din Comunicare.
(4)Ajutorul de stat acordat în baza schemei poate fi cumulat cu ajutorul acordat în baza
Regulamentelor de minimis sau a Regulamentelor privind exceptările în bloc, cu condiția ca
prevederile și regulile de cumul din aceste regulamente să fie respectate.
(5) Ajutorul de stat acordat în baza schemei poate fi cumulat cu alte forme de finanțare
comunitare, cu condiția respectării intensităților maxime admise prevăzute în reglementările
aplicabile relevante.
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Anexa nr.1 la procedura de implementare - Domenii/sectoare de activitate eligibile

A. Pentru beneficiarii încadrati in categoria IMM -urilor
4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213
Construcţia de poduri şi tuneluri
4221
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291
Construcţii hidrotehnice
4299
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311
Lucrări de demolare a construcţiilor
4312
Lucrări de pregătire a terenului
4313
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321
Lucrări de instalaţii electrice
4322
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331
Lucrări de ipsoserie
4332
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339
Alte lucrări de finisare
4391
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
7111
Activităţi de arhitectură
7112
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120
Activităţi de testări şi analize tehnice
B. Pentru beneficiarii UAT
8411

Servicii de administraţie publică generală
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Anexa nr. 2 la procedura de implementare
Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în
cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT
Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2021 privind aprobarea şi finanţarea unor
programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, IMM-urile/UAT-urile, care
contractează credite de investiții și/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul
Programului GARANT CONSTRUCT beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre
valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate, pe toată
perioada de valabilitate a garantiei și a dobânzilor pe perioada de 24 de luni aferente creditelor, dar nu
mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru
calcularea plafonului maxim de 2.300.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data
emiterii acordului de finanțare. Suplimentar, beneficiarii creditelor de investiții în cadrul Programului
GARANT CONSTRUCT care se încadrează în categoria IMM beneficiază și de o componentă
nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul
2.300.000 de euro pentru fiecare întreprindere.
Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanțelor (MF) de beneficiarul
Programului. Comisionul de risc se calculează de către Fondul Național de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii –S.A. – IFN (F.N.G.C.I.M.M.)/Fondul Român de
Contragarantare S.A. -F.R.C.), pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat
în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la
sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.
Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de
beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanției.
Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al
garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă
este cazul.
După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se
majorează/prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează
de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri
bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale
competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.
Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul Programului.
Comisionul de administrare este calculat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și este virat de instituția de credit.
Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat asociată Programului, obligația de plată a comisionului de
administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei
de ajutor de stat.
Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul
efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către
beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se
majorează/prelungește creditul contractat inițial comisionul de administrare se datorează
F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul Programului și este virat de instituția de credit pe toată
perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a
cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a
garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește anual în cadrul schemei.
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Dobânzile aferente creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt
datorate finanțatorului de către beneficiarul Programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de
stat asociată programului, pentru perioada de maximum 24 de luni de la data acordării creditului,
valoarea dobânzii este acordată beneficiarului Programului de către Ministerul Finanțelor sub formă
de grant. După încetarea perioadei de 24 de luni de la data acordării creditului (data primei utilizări),
precum și după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, IMM-urile/UAT-rile achită
finanțatorului dobânda datorată.
Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea creditului
utilizat, acordate beneficiarilor IMM şi UAT, în cazul creditelor de investiții, finanțatorul va transmite
F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., până la data de 7 decembrie a anului de utilizare a creditului, pentru fiecare
beneficiar, pe formatul anexei nr. 4, situația componentei nerambursabile de maximum 10% calculate
la valoarea creditului utilizat și justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru
care s-a calculat componenta nerambursabilă de maximum 10%, se face ulterior conform pct. 8.2
alin.(2) din Convenția de garantare și plata a granturilor.
După verificarea componentei transmisa prin anexa nr. 4 din Convenția de garantare și plata a
granturilor., F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va transmite la MF, până la data de 15 decembrie a anului de
utilizare a creditului, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă pe formatul anexei nr. 2b.
Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de
F.N.G.C.I.M.M./F.R.C..
Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de
stat pentru Programul GARANT CONSTRUCT:

Nr. Activitate
crt.
1.
Înainte de
semnarea sau
emiterea de
documente din
care rezultă
angajamentul
privind plata de
sume către
beneficiari
aferente
grantului,
FNGCIMM SAIFN solicită
Ministerului
Finanţelor –
Direcţia generală
de ajutor de stat
informaţii privind
suma disponibilă
a fi utilizata din
creditele aprobate

Documente-suport

Responsabil

Termen

Decizia de plată
referitoare la sumele de
virat în
contul F.N.G.C.I.M.M
./F.R.C. pentru plata
ajutorului de stat aferent
dobânzilor și
comisioanelor
de administrare în
cadrul programului
GARANT
CONSTRUCT
conform prevederilor
Schemei de ajutor de
stat asociate
Programului -Anexa nr.
2a
Situația privind
calculul comisionului
de risc acoperit din
grant în cadrul

F.N.G.C.I.M.
M./F.R.C., in
calitate de
administrator
al schemei

Lunar, pe toată
perioada de derulare a
schemei de ajutor de
stat, până pe data de
23 a lunii curente,
pentru luna
anterioară.
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în bugetul MF –
programului GARANT
AG pentru
CONSTRUCT
acordarea
grantului în
cadrul schemei de
ajutor de stat
aferentă
programului
GARANT
CONSTRUCT şi
semnează
acorduri/contracte
de finanţare şi
emite decizii de
plată doar în
limita sumei
astfel comunicate.
F.N.G.C.I.M.M./
F.R.C. comunică
lunar către MF
sumele totale ce
trebuie alocate
din grant în
vederea
acoperirii costulu
i total al finanțării
însoțite de
detalierea pe cele
3 componente:
dobânzi,
comisioane de
administrare și
comisioane de
risc
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2.

MF virează lunar Virament bancar
în contul de
tranzit al
F.N.G.C.I.M.M./
F.R.C. deschis la
_____________(c
ont curent deschis
la o instituție de
credit) dobânda și
comisionul de
administrare

MF, în
calitate de
furnizor de
ajutor de stat

În termen de
maximum 10 zile
lucrătoare de la data
înregistrării on-line a
deciziilor de plată
referitoare la sumele
de virat în contul
F.N.G.C.I.M.M./F.R.
C., la Registratura
generală a
Ministerului
Finanțelor, pe adresa
registratura@mfinant
e.gov.ro

3.

F.N.G.C.I.M.M./
F.R.C. virează
fiecărui finanțator
sumele aferente
componentei de
dobândă din
grantul acordat de
furnizorul de
ajutor de stat.
F.N.G.C.I.M.M./
F.R.C. comunică
anual către M.F
sumele totale ce
trebuie alocate
din grant în
vederea acoperirii
costului
componentei
nerambursabile
de maximum
10% calculată la
valoarea
creditului utilizat
în cadrul
Programului
GARANT
CONSTRUCT.

Virament bancar

F.N.G.C.I.M.
M./F.R.C., în
calitate de
administrator
al schemei.

În termen de
maximum 5 zile de la
primirea sumelor de
la pct.2 în contul
F.N.G.C.I.M.M./F.R.
C.

Decizia de plată
referitoare la sumele de
virat în contul
F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
pentru plata ajutorului
de stat aferent
componentei
nerambursabile de
maximum 10% calculată
la valoarea creditului
utilizat în cadrul
Programului GARANT
CONSTRUCT Anexa
nr. 2b.

F.N.G.C.I.M.
M./F.R.C., în
calitate de
administrator
al schemei

Anual, pe toată
perioada de derulare a
schemei de ajutor de
stat, până pe data de
15 decembrie a anului
de utilizare a
creditului

4.
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5.

6.

MF virează în
termen de 1 an in
contul de tranzit
al
F.N.G.C.I.M.M./
F.R.C, deschis la
_______ (cont
curent deschis la
o institutie de
credit)
componenta
nerambursabilă
de maximum
10% calculată la
valoarea
creditului utilizat

Virament bancar

F.N.G.C.I.M.M./
F.R.C. virează
fiecărui finantator
sumele aferente
componentei
nerambursabile
de maximum
10% calculată la
valoarea
creditului utilizat
din grantul
acordat de
furnizorul de
ajutor de stat.

Virament bancar

MF, în
calitate de
furnizor de
ajutor de stat

F.N.G.C.I.M.
M./F.R.C., în
calitate de
administrator
al schemei.

În termen de 1 an de
la data înregistrării
on-line a Deciziei de
plata referitoare la
sumele de virat in
contul
F.N.G.C.I.M.M./F.R.
C., la Registratura
generală a
Ministerului
Finanțelor, pe adresa
registratura@mfinant
e.gov.ro

În termen de
maximum 5 zile de la
primirea sumelor de
la pct.5 în contul
F.N.G.C.I.M.M./F.R.
C.
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