GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind implementarea programului
„INVESTEŞTE ÎN TINE”
Având în vedere:
 implementarea măsurilor de susţinere a tinerilor prevăzute în
Programul de Guvernare;
 rata şomajului în rândul tinerilor este de 18,3%;
 susţinerea tinerilor în procesul de formare pentru a se realiza din
punct de vedere profesional si pentru a se integra armonios in
societate;
 stimularea tinerilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de
pregătire profesională, de cultură şi educaţie;
 creşterea ocupării şi a mobilităţii forţei de muncă in rândul tinerilor
precum şi îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de perfecţionare
profesională;
 susţinerea tinerilor fără venituri sau cu venituri reduse pentru
finalizarea studiilor;
 îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă şi investirea
în capacitatea de inserţie profesională a tinerilor;
 evitarea pierderii potenţialului de creştere ca urmare a scăderii
nivelului calificărilor, a dispariţiei coeziunii sociale şi a ieşirilor de
pe piaţa muncii;
 asigurarea posibilităţii tuturor tinerilor cu vârste sub 26 de ani de
continuare a educaţiei sau de participare la programe de ucenicie sau

stagiu, în termen scurt de la intrarea în şomaj sau de la absolvirea
unui sistem de educaţie formală;
 sprijinirea reconversiei profesionale a tinerilor, creşterea calitativă a
formării profesionale şi încurajarea dezvoltării profesionale a
acestora;
 asigurarea unei forţe de munca tinere şi sănătoase şi îmbunătăţirea
nivelului cultural al tinerilor.
întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi
amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. – (1) Se aprobă programul ”INVESTEŞTE ÎN TINE”,
denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care
are ca obiect facilitarea accesului la finanţare pentru tinerii care nu
au împlinit vârsta de 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de
învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de
către Ministerul Educației Naționale.
(2) Facilitarea accesului la finanţare constă în acordarea unui
credit în valoare de maxim 40.000 lei, garantat în proporţie de 80%
de către stat, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii și prin Fondul Român de
Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele
bancare.
(3) Rata dobânzii pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile
privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor vor fi
suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naţionale de
Strategie şi Prognoză, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor
creditului.
(4) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările
ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze
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Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare, în vederea emiterii
garanțiilor în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care
acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului.
(5) Între Ministerul Finanţelor Publice, Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii și Fondul
Român de Contragarantare se încheie o convenţie prin care se
stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea Programului
"INVESTEŞTE ÎN TINE".
Art. 2. – (1) Beneficiarii programului sunt tineri cu vârsta
cuprinsă între 16 ani și 26 de ani.
(2) Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în
cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada
derulării Programului.
(3) Pentru acordarea creditului beneficiarul va fi însoţit de cel
puţin un codebitor, dacă nu este el angajat.
(4) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu trageri
multiple, în funcţie de facturile prezentate la decontare sau plata
directă a furnizorului pe baza facturii proformă.
(5) Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani,
inclusiv perioada de grație.
(6) Beneficiarul împreună cu finanţatorul stabilește de comun
acord o perioadă de graţie, cu obligaţia finanţatorului de a asigura o
perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult
de 5 ani.
(7) Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind
educaţia, sănătatea, cultura și sportul.
(8) Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale
familiei:
a) plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
b) plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare;
c) plata cursurilor de specializare/calificare;
d) plata cursurilor de pregătire profesională;
e) taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA, etc.;
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f) plata chiriei şi a utilităţilor;
g) plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;
h) o parte din construcţia sau achiziţia unei locuinţe;
i) modernizarea sau renovarea unei locuinţe;
j) costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare şi al
intervenţiilor chirurgicale;
k) cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări științifice
și concururi;
l) abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă,
muzee;
m) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;
n) articole sportive;
o) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;
p) achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de
specialitate.
Art. 3. - (1) Programul poate fi accesat și de persoane cu vârsta
cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul
de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și specializare
profesională.
(2) Această categorie de beneficiari poate accesa un credit de
maximum 35.000 de lei.
Art. 4. – (1) Plafonul anual al garanţiilor, modalitatea şi condiţiile
de acordare, condiţiile de eligibilitate a instituţiilor de credit şi a
instituţiilor financiare nebancare şi a persoanelor fizice beneficiare
ale Programului, regulile de gestionare a garanţiilor se stabilesc prin
hotărâre de guvern.
(2) Garanţiile se acordă în limita plafonului aprobat şi în funcţie
de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de
creditare ale instituţiilor de credit, respectiv instituţiilor financiare
nebancare şi în normele de garantare ale Fondului Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, respectiv
în normele de contragarantare ale Fondului Român de
Contragarantare.
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Art. 5 – (1) Fondul Român de Contragarantare este mandatat să
emită, în numele și în contul statului, garanțiile în cadrul
Programului ”Investește în tine”.
(2) Obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare
prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2009 privind
înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 312/2009 se completează cu operațiunile
desfășurate în mandat privind analiza și acordarea garanțiilor în
cadrul programelor guvernamentale garantate de statul român.
(3) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din
valoarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare.
Art. 6. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia Naţională de Strategie şi
Prognoză şi Ministerul Finantelor Publice vor elabora şi vor supune
aprobării Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, inclusiv modalitatea şi condiţiile de acordare.

PRIM – MINISTRU
VIORICA DĂNCILĂ
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