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Boloş: România s-a inspirat din ce au făcut alte ţări şi a învăţat câteva secrete în 
accesarea fondurilor europene 

 

România a început să se inspire din modelele altor ţări în privinţa accesării de 
fonduri europene, iar unul dintre secrete este transmiterea documentelor strategice 
la Comisia Europeană, pentru negocierea informală înainte de începerea noii 
perioade de programare, a declarat, marţi, într-o videoconferinţă organizată de 
Grupul Bursa, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş. 
"Planul de redresare economică şi rezilienţă este un subiect de mare actualitate, 
pentru că deschide oportunitatea unică pe care o are România astăzi, de a avea un 
buget suplimentar pe care urmează să îl acceseze, în valoare de 30,4 miliarde de 
euro. Asta înseamnă că facilitatea de recuperare şi rezilienţă destinată României se 
adaugă Politicii de Coeziune care are un buget de 28,2 miliarde de euro. De 
asemenea, la aceste două bugete se adaugă bugetul pentru Politica Agricolă, unde 
avem alocate 19,3 miliarde de euro. Aceasta este structura bugetului impresionant 
pe care îl avem la dispoziţie. În plus, mai există şi fondurile pentru tranziţie justă 
unde avem alocate alte 1,9 miliarde de euro. Cifrele sunt frumoase, dar ele sunt în 
acelaşi timp provocatoare pentru România, deoarece până acum dacă aveam 
bugetele pentru Politica de Coeziune, de exemplu, iată că de această dată discutăm 
despre triplarea bugetelor", a menţionat ministrul. 
Boloş a precizat că trebuie discutat şi despre măsurile pentru consolidarea 
capacităţii de implementare a proiectelor şi a ministerelor de linie, iar în acest sens 
România trebuie să elaboreze câteva documente strategice în următoarea perioadă. 
"Prin urmare discutăm şi despre măsuri pe care trebuie să le luăm pentru 
consolidarea capacităţii de implementare a proiectelor, a beneficiarilor, dar şi pentru 
ministerele de linie care sunt, de asemenea, chemate la acest efort comun pe care 
trebuie să-l facem. Din acest punct de vedere, sunt câteva documente strategice pe 
care România trebuie să le elaboreze în următoarea perioadă. La Politica de 
Coeziune, de exemplu, România a trimis la 1 octombrie în consultare informală la 
Comisia Europeană, acordul de parteneriat împreună cu cele opt programe 
operaţionale pe care le avem", a subliniat Boloş. 
Acesta a adăugat că România a ales o altă cale de acces la fonduri europene, 
faţă de cum se întâmpla în anii anteriori, prin transmiterea documentelor 
strategice la Bruxelles pentru negocierea informală înainte de începerea noii 
perioade de programare. 
"Sigur, rămâne marele semn de întrebare cu privire la capacitatea de implementare 
(a proiectelor, n.r.). Ne întrebăm cum o să putem să fim în măsură să implementăm 
tot bugetul acesta de 80 de miliarde de euro. Vreau să adaug că România, 



inspirându-se şi din ceea ce au făcut alţii, am constatat că sunt câteva secrete. Unul 
dintre ele este devansarea negocierilor cu Comisia. Practic, noi pe Politica de 
Coeziune, dar şi pe facilitatea de recuperare şi rezilienţă, am trimis documentele 
strategice pentru negocierea informală, astfel încât să avem accesul la bani nu ca 
până acum, pornind negocierile după 2-3 ani de la începerea perioadei de 
programare, ci pur şi simplu înainte şi câştigarea de timp în favoarea implementării 
proiectelor. Al doilea secret pe care l-am învăţat din modelele studiate a fost că ei 
(din alte state, n.r.), în paralel, avansează fonduri pentru pregătirea proiectelor, adică 
dau bani beneficiarilor pentru a face documentaţii tehnico-economice, studii de 
fezabilitate etc.", a subliniat Marcel Boloş. 
Grupul de presă Bursa organizează, marţi, videoconferinţa cu tema "Fondurile 
Europene", eveniment în cadrul căruia se dezbat teme, precum: Planul de rezilienţă 
şi de redresare economică, prioritate pentru perioada 2021-2023; Finanţarea 
companiilor prin IMM Invest versus fondurile alocate de Uniunea Europeană; 
Împrumut bancar sau finanţare europeană nerambursabilă; Green-bonds - soluţie 
pentru implementarea Green Deal; Exerciţiul bugetar 2021-2027, noi direcţii de 
finanţare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: 
Adrian Dădârlat) 
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IMM Leasing debutează în această săptămână; IMM Factor ar putea începe la 1 
noiembrie (FNGCIMM) 

 

Programul IMM Leasing va debuta în această săptămână, în timp ce IMM Factor va 
începe, cel mai probabil, la 1 noiembrie, a anunţat, marţi, directorul general al 
Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
(FNGCIMM), Dumitru Nancu. 
"Săptămâna aceasta debutează IMM Leasing, un program pe care Fondul Naţional 
de Garantare îl are în Planul naţional de investiţii şi lansare economică. Un program 
care este aşteptat de către toţi întreprinzătorii. Se acordă un leasing în valoare de 
maxim 5 milioane de lei pe o perioadă de şase ani, cu avans zero şi perioadă de 
graţie între 3 şi 12 luni. Dobânda este subvenţionată 50% de către Fondul Naţional 
de Garantare din banii Ministerului Finanţelor Publice. Pentru acest program am 
încheiat deja convenţii cu 12 instituţii financiar nebancare, adică firmele de leasing. 
Întreprinzătorii se pot duce la aceste instituţii pentru a accesa leasingul de 
echipamente. Prin acest program se pot achiziţiona şi utilaje second hand", a spus 
Nancu, într-o videoconferinţă organizată de Grupul Bursa,. 
Programul "IMM Leasing de echipamente şi utilaje" are rolul de a susţine IMM, 
prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la 
dispoziţia operatorilor de leasing financiar a unor plafoane anuale de garantare 
pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării de bunuri mobile noi 
sau second-hand necesare realizării activităţilor IMM-urilor, precum şi 



companiilor afiliate acestora, care au un număr egal sau mai mare de 250 de 
angajaţi. 
Oficialul Fondului Naţional de Garantare a oferit detalii despre IMM Factor, un alt 
program ce ar urma să fie lansat, cel mai probabil, pe data de 1 noiembrie, anul 
curent. 
"Schema de garantare de către stat a creditului comercial - IMM Factor - este un alt 
program aprobat de Comisia Europeană. În acest moment, raportul dintre creditul 
bancar şi creditul comercial este de 1 la 3. În prezent, 25% din Produsul Intern Brut 
al României este estimat la facturi neîncasate. Atunci, acest instrument de finanţare 
a IMM-urilor este folosit la noi în maxim 2%. Deci, practic, avem un decalaj de 
aproximativ 20 de procente. IMM Factor va începe sperăm la 1 noiembrie. Se 
acceptă maxim pe un furnizor 10 milioane de lei, iar pe factură maxim 1,5 milioane 
de lei. Statul garantează 50% din factură şi, la fel ca la IMM Invest, timp de opt luni 
de zile, vor fi subvenţionate costurile cu factoring-ul şi tot ce înseamnă costuri de 
administrare şi risc şi de garantare", a precizat directorul general al FNGCIMM. 
Grupul de presă Bursa a organizat, marţi, videoconferinţa cu tema "Fondurile 
Europene", eveniment ajuns la cea de-a XII-a ediţie. AGERPRES/(AS - autor: Daniel 
Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat) 
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Şeful FNGCIMM: Prin ''Noua Casă'' s-au acordat 1.400 de credite, în valoare de 154 
de milioane de lei 

 

Valoarea creditelor acordate prin programul "Noua Casă", la o lună de la lansare, se 
ridică la 154 de milioane de lei, a declarat, marţi, directorul general al Fondului 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Dumitru 
Nancu. 
"O măsură care şi-a dovedit rolul anticiclic în economie este programul "Prima 
Casă", care a început în 2009. Acum s-a transformat, în funcţie şi de nevoile 
cetăţenilor, dar şi pe baza studiilor făcute de Guvern, în "Noua Casă". Din anul 2009 
şi până în prezent 300.000 de români şi-au achiziţionat o locuinţă prin programul 
"Prima Casă", respectiv "Noua Casă". De la 18 septembrie (2020, n.r.) până în 
prezent s-au acordat prin "Noua Casă" 1.400 de credite în valoare de 154 milioane 
de lei, ceea ce într-o lună de zile spunem noi că este foarte mult", a apreciat Nancu, 
într-o videoconferinţă organizată de Grupul Bursa. 
Şeful FNGCIMM a menţionat, totodată, că metoda Guvernului de a acorda 
garanţii are un rol multiplicator în economie, iar industria de profil se poate 
dezvolta pe orizontală. 



"Sunt programe care au rolul de a finanţa IMM-urile, de a debloca piaţa. De exemplu, 
la "Noua Casă" vă spuneam că 300.000 de credite au fost acordate prin acest 
program (din 2009, n.r.), garanţia statului a fost de 28 de miliarde de lei, credite 
acordate de bănci în valoare de 41 de miliarde de lei, iar garanţiile plătite de către 
stat sunt la o valoare de 0,19%, deci insignifiant. Aţi văzut că Guvernul foloseşte din 
ce în ce mai mult garanţia, pentru că are un rol multiplicator de 1 la 7, adică un leu 
investit în economie duce la alţi şapte lei. La programul "Noua Casă", pe lângă faptul 
că se construiesc noi locuinţe, avem şi o dezvoltare pe orizontală a industriei de 
construcţii şi aşa mai departe", a subliniat Dumitru Nancu. 
Prin programul "Noua Casă" se acordă două categorii de credite pentru locuinţe noi, 
respectiv împrumuturi de până la 140.000 de euro pentru care se percepe un avans 
de 15% şi se acordă o garanţie de stat de 60%, şi de 70.000 de euro, cu un avans 
de 5% şi o garanţie de stat de 50%. 
Avansul de 15% şi garanţia în nume şi cont stat de 60% se aplică doar locuinţelor 
noi ce depăşesc pragul de 70.000 de euro până la 140.000 euro, inclusiv. 
Pentru locuinţele vechi (recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţie cu mai 
mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat) condiţiile rămân 
neschimbate. 
FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de 
lucru. 
 
Grupul de presă Bursa a organizat, marţi, videoconferinţa cu tema "Fondurile 
Europene", eveniment ajuns la cea de-a XII-a ediţie. AGERPRES/(AS - autor: Daniel 
Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat) 
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Nancu (FNGCIMM): Credite de 14 miliarde de lei acordate prin IMM Invest, până în 
prezent 

 

Un număr de 20.000 de credite în valoare de 14 miliarde de lei au fost acordate 
până în acest moment prin Programul IMM Invest, a declarat, marţi, într-o 
videoconferinţă organizată de Grupul Bursa, directorul general al Fondului Naţional 
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Dumitru 
Nancu. 
 
"În Planul de relansare economică şi de investiţii, Fondul Naţional de Garantare are 
patru măsuri şi în următoarea programare 2021 - 2024 vom veni cu alte cinci 
programe. IMM Invest, IMM Factor, IMM Leasing şi Noua Casă reprezintă măsurile 



anticlice pe care Guvernul României le-a luat în această perioadă. Guvernul 
României a luat, în această perioadă, cea mai importantă măsură anticiclică: 
Programul IMM Invest. Până în acest moment, avem 20.000 de credite acordate în 
valoare de 14 miliarde de lei. Practic, în aceste ultime cinci luni s-au plătit în 
economie 1,4% din PIB. Este cea mai mare injecţie de capital pe care Guvernul a 
injectat-o în întreprinderile mici şi mijlocii din România şi nu impactează bugetul de 
stat, pentru că banii sunt alocaţi de către bănci şi Guvernul doar garantează. 
Impactul asupra bugetului de stat va fi în momentul în care acea garanţie vine la 
plată", a afirmat Nancu. 
Programul IMM INVEST ROMANIA a fost aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
209/2018. În contextul pandemiei COVID, această ordonanţă de urgenţă a fost 
ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 
şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, prin care au fost aduse o serie de 
îmbunătăţiri menite să asigure creşterea flexibilităţii şi accesului la finanţare a 
beneficiarilor programului. 
IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii din România, demarat în ultimii 30 de ani. 
Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% 
din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel 
puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision 
de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de 
până la 72 de luni. 
Grupul de presă Bursa a organizat, marţi, videoconferinţa cu tema "Fondurile 
Europene", eveniment în cadrul căruia au fost dezbătute teme, precum: Planul de 
rezilienţă şi de redresare economică, prioritate pentru perioada 2021-2023; 
Finanţarea companiilor prin IMM Invest versus fondurile alocate de Uniunea 
Europeană; Împrumut bancar sau finanţare europeană nerambursabilă; Green-
bonds - soluţie pentru implementarea Green Deal; Exerciţiul bugetar 2021-2027, noi 
direcţii de finanţare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea 
Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat) 
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Drăgan (MEEMA): Estimăm ca alocarea pentru România din Fondul de 
Modernizare să fie de 6-7 miliarde euro 

 



Alocarea totală de bani europeni pentru România din Fondul de Modernizare 
destinat investiţiilor în sectorul energetic este estimată la suma de 6-7 miliarde de 
euro, din care aproximativ 1,3 - 2 miliarde de euro vor fi disponibili în primii doi ani, a 
declarat, marţi, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri (MEEMA), Dan Dragoş Drăgan, într-o videoconferinţă organizată de Grupul 
Bursa. 
"M-aş referi în principal la domeniile de activitate pe care noi, ca Minister al 
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, le gestionăm şi în special m-aş referi la 
cele care sunt dedicate sectorului energetic. Iar aici ştim că avem la dispoziţie pentru 
următorii ani următoarele categorii de fonduri (europene, n.r.) care vor fi folosite 
pentru a ajuta tranziţia sectorului energetic, decarbonarea acestuia şi creşterea 
rezilienţei şi a capacităţilor de generare în România. Ca şi categorii de fonduri, în 
primul rând m-aş referi la Fondul de Modernizare, Fondul 10d, care este format din 
alocările de certificate de CO2 de care România va beneficia până în 2030, alocări 
care vor fi transformate în resurse financiare pentru ciclul de până în 2030. Estimăm 
ca alocarea totală pentru România să fie undeva în jur de 6-7 miliarde de euro. 
Desigur, această alocare depinde de preţul certificatelor de CO2 care vor fi vândute 
în această perioadă. Estimăm pentru primii 2 ani o valoare între 1,3 şi 2 miliarde de 
euro, banii disponibili pentru investiţii în sectorul energetic", a afirmat Dan Dragoş 
Drăgan. 
Secretarul de stat din Ministerul Economiei a explicat că investiţiile eligibile 
pentru prima axă a Fondului de Modernizare pot beneficia de finanţare 
europeană care să acopere întreaga valoare a proiectului. 
"Acest Fond de Modernizare are două axe, axa principală, axa 1, pe care sunt 
cuprinse investiţiile în capacităţi de producţie regenerabile, în stocaj, în reţele, iar la 
reţele intră şi reţelele de electricitate, gaze şi termoficare, eficienţă energetică. Iar pe 
Axa 2 sunt prevăzute investiţii în capacităţi de producţie ce au la bază drept 
combustibil gazul. Pentru prima axă finanţarea poate să ajungă până la 100% din 
valoarea proiectelor, iar pentru a doua axă până la 70%. În acest moment, grupul de 
lucru care se ocupă de implementarea Fondului de Modernizare lucrează în strânsă 
legătură cu vectorii din piaţă şi în viitorul apropiat cu consultantul ce va fi selectat 
pentru a definitiva principiile după care aceşti bani se vor aloca, pe diferite tehnologii, 
proporţiile de susţinere a capex-ului prin acest fond şi totodată se va avea în vedere 
şi distribuţia teritorială pentru o mai bună echilibrare a reţelei în următoarea 
perioadă", a menţionat Dan Dragoş Drăgan. 
Reprezentantul MEEMA şi-a exprimat speranţa că Ministerul Economiei va finaliza 
ghidul pentru acest program până la începutul anului viitor. 
"La fel de important este că pe prima axă, pe axa prioritară, vor trebui alocate 70% 
din fondurile disponibile, iar pe axa 2, non-prioritară, vor fi alocate 30% din sumele 
disponibile. Ministerul a lansat la începutul lunii, şi până la sfârşitul lunii aşteptăm de 
la toţi participanţii din piaţă proiecte, o detaliere a acestora, a gradului lor de 
maturitate, pentru a avea o imagine completă, referitoare la oportunităţile şi 
necesităţile jucătorilor, actorilor din piaţă. Sperăm ca la începutul anului viitor să 
avem şi Ghidul finalizat, iar pe baza acestuia să putem face primul call de proiecte. 
Trebuie precizat că până la sfârşitul lunii noiembrie, România, ca şi celelalte state 
care beneficiază de acest mecanism, va trimite la Comisie direcţiile referitoare la 



necesarul de investiţii pe diferite tipuri de tehnologii", a precizat Dan Dragoş Drăgan. 
Secretarul de stat din Ministerul Economiei a recomandat reprezentanţilor 
companiilor interesate să depună documentaţia în limba română şi nu în limba 
engleză. 
"Referitor la întrebarea dacă în limba engleză sau în limba română, preferăm în 
limba română, deoarece toate proiectele, majoritatea, suntem convinşi că vor fi în 
limba română şi preferăm ca (...) informaţiile să fie transmise în limba română. Pe 
site-ul Ministerului, la capitolul Fondul de Modernizare, există un dialog permanent 
cu participanţii din piaţă, cu cei care trimit întrebări, şi aceste întrebări au răspunsuri 
în mod transparent, pentru a-i ajuta pe eventualii aplicanţi să aibă cât mai multe 
detalii şi să fim cât mai obiectivi", a adăugat Dan Dragoş Drăgan. AGERPRES/(AS - 
autor: George Coman; editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat) 

 

 


