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Stimate Domnule Ministru, 
 
 
 

Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 28 septembrie 2022, a 

examinat, în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) ale Legii 

concurenței nr. 183/2012, proiectul definitivat al hotărârii  de  Guvern  pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, funcționarea și utilizarea 

Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii (număr unic 

540/ME/2022) și în limitele competenței sale, comunică următoarele: 
 

Mecanismul de acordare prevăzut de proiectul Regulamentului cu privire la 

organizarea, funcționarea și utilizarea Fondului de garantare a creditelor pentru 

întreprinderile mici și mijlocii, va substitui mecanismul stabilit prin Hotărârea 

Guvernului nr. 828 din 20.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Anterior, prin 

Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. ASER - 25 din 18.06.2020, s-a constatat 

că măsurile de sprijin privind emiterea garanțiilor financiare întreprinderilor active și 

nou create, prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor ( în continuare FGC), 

reprezintă o schemă de ajutor de minimis acordat   IMM-lor, în sensul  Legii nr. 
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139/2012 cu privire la ajutorul de stat. 
 

Proiectul Regulamentului nu oferă claritate în privința valorii maxime a 

garanției financiare ce poate fi acordată unui beneficiar și nici cuantumului 

comisionului de garantare pentru garanțiile financiare pe care un beneficiar ar urma 

să-l achite Garantului, respectiv nu oferă o previzibilitate dacă comisionul efectiv 

achitat va fi mai mic sau mai mare decât prețul de piață al garanției. 
 

Având în vedere pct. 4.1. din Comunicarea Comisiei Europene cu privire la 

aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de 

garanții, și pct. 47 din Regulamentul privind forma de notificare, procedura de 

examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30 august 2013, schema de 

garantare propusă prezintă semne de ajutor de stat reglementat de Legea cu privire la 

ajutorului de stat nr. 139/2012, dacă comisionul garanției oferit individual sau de 

portofoliu va fi diferit decât nivelul prețului de piață al garanței, întrucât beneficiarul 

va obține un avantaj economic pe care nu l-ar fi putut obține în condiții normale de 

piață. 
 

Reieșind din cele menționate supra, în vederea respectării normelor Legii nr. 

139/2012 cu privire la ajutorul de stat, la implementarea măsurilor de sprijin date, 

furnizorul/inițiatorul urmează să notifice Consiliului Concurenței schema/produsul de 

garantare, sau, după caz, să raporteze autorității de concurență aceste măsuri de sprijin 

acordate întreprinderilor mici și mijlocii. 
 
 
 

Alexei Gherțescu 
Președinte 

 
 
 
 
 
 

 


