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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului 
guvernamental "INVESTESTE IN TINE", aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 741/2018 

 
în temeiul: 
art. 108 din Constituţia României, republicată, 
art. 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind 
implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE", cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
ART. I - Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 
privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE", 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 821 din 25 septembrie 2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(1) Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., mandatează 
F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C - prin derogare de la prevederile Legii nr. 93/2009 
privind instituţiile financiare nebancare, prin convenţia prevăzută la art. 1 alin. 
(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, denumită Convenţia 
privind implementarea programului,  în vederea emiterii de garanţii în numele şi 
contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în 
cadrul programului. Convenţia cuprinde cel puţin clauze privind: 
    a) mecanismul de punere în aplicare a condițiilor Programului; 
    b) evidența portofoliului de garanții pe categorii de garanții individuale; 
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    c) raportarea periodică a portofoliului de garanții pe categorii de garanții 
individuale; 
    d) condițiile de plată a garanțiilor de stat; 
    e) termenul și modalitatea de plată a contravalorii garanțiilor de stat pentru 
care finanțatorul a formulat cerere de plată; 
    f) răspunderea contractuală; 
    g) încetarea convenției; 
    h) modalitatea de soluționare a eventualelor litigii."  
2. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(6) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe, 
în funcţie de documentele justificative prezentate la decontare sau plata directă a 
furnizorului pe baza facturii proforme, pentru o perioadă maximă de 10 ani, 
inclusiv perioada de graţie, o singură dată pentru acelaşi beneficiar." 
3. La articolul 9, alineatul (2) se introduce o nouă literă, litera d) cu 
următorul cuprins: 
"d) la lit. n) se includ cheltuielile cu achiziţionarea de articole sportive, 
indiferent de domeniul de acoperire al acestora. Achiziţia de instrumente 
muzicale şi alte echipamente adiacente acestora se referă la cheltuielile cu aceste 
echipamente necesare numai pentru pregătirea profesională în învăţământul de 
specialitate (tehnic şi de artă). 
ART. II  În termen de 30 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri finanţatorii pot transmite către 
C.N.S.P., M.F.P. şi fondurile de garantare solicitările de înscriere în Program, 
valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul 
Programului, nivelul costurilor totale, respectiv marja maximă anuală peste 
nivelul IRCC, pe care le vor aplica creditelor acordate în cadrul Programului în 
anul 2019, iar pentru anii următori de garantare, finanţatorii pot transmite aceste 
informaţii în luna decembrie a fiecărui an calendaristic.” 
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