
INTREBARI FRECVENTE  

IMM PROD 

 

Cum pot accesa un credit prin programul IMM PROD?  

 

IMM Prod este o componenta a programului  IMM INVEST PLUS, astfel, intreg procesul 

de inregistrare este similar, inscrierile realizandu-se tot prin intermediul portalul 

www.imminvest.ro: 

• Beneficiarul se inregistreaza in aplicatia disponibila pe site-ul www.imminvest.ro. 

Daca aveti deja cont creat in platform folositi aceleasi date de logare.  

• Selectati programul dorit, completati online cererea de inscriere si incarcati 

documentatia obligatorie conform indrumarilor de pe site. Dupa verificarea datelor 

si a documentelor, FNGCIMM va emite acordul de principiu privind incadrarea in 

categoria IMM va transmite solicitarea catre Banca.   

Atentie, avizul de principiu nu reprezinta aprobarea creditului, acesta atesta incadrarea in 

categoria IMM. Analiza de eligibilitate pentru acordarea finantarii va fi realizata de catre 

Banci. 

 

Ce documente sunt necesare pentru inscriere? 

  

La cererea de inregistrare se vor atasa urmatoarele documente:  

✓ copia certificatului de inregistrare la RECOM, emis de Ministerul Justitiei;  

✓ copia buletinului de identitate/cartii de identitate a administratorului 

societatii/reprezentantului legal/statutar al societatii;   

✓ declaraţia IMM descarcata din aplicaţie, completata si semnata. 

 

Desi completez informatia corect, la inregistrarea unei cereri primesc urmatorul 

mesaj: “datele introduse nu corespund unui operator economic”. 

Cauzele acestei erori tehnice difera de la caz la caz, pentru a identifica si rezolva problema 

cu celeritate, va rugam, sa transmiteti un mesaj la adresa de e-mail: 

imminvest@fngcimm.ro impreuna cu un print screen al erorii respective si certificatul de 

inregistrare al societatii. 

 

Nu am primit acordul de principiu pe mail si am nevoie de el la Banca. Puteti sa-l 

retransmiteti?   

 

Notificarea de email prin care aplicantului i se confirma emiterea acordului de principiu de 

catre FNGCIMM este un mail generat automat in momentul aprobarii cererii, fara valoare 

pentru Banca, este doar pentru stiinta aplicantului. Acordul de principiu al eligibilitatii emis 

de FNGCIMM impreuna cu toate celelalte documente completate de catre aplicant in 

platforma vor fi transmise direct la Banca, in format electronic prin intermediul aplicatiei 

de lucru.   

http://www.imminvest.ro/
http://www.imminvest.ro/


 

Daca am beneficiat de un credit capital de lucru/investitii in cadrul programului Imm 

Invest – cadru Covid 19 pot accesa acum si Imm Invest Plus? 

 

In cazul in care finantarile acordate in cadrul programelor autorizate conform Cadrului 

temporar Covid-19 s-au bazat pe estimarea unor valori rezultate din nevoile de lichiditati 

ale societatilor, beneficiarii care au accesat IMM INVEST ROMANIA, inclusiv prin 

AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau 

alte ajutoare acordate in contextul pandemiei Covid 19, nu pot beneficia de sprijin in baza 

prezentei scheme de ajutor, cu exceptia cazului in care o fractie din aceste nevoi a ramas 

neacoperita cu finantare. 

 

Pot solicita finantarea pentru un cod CAEN secundar?  

Da, in cadrul programului se poate solicita finantare pentru CAEN-ul principal sau pentru 

unul secundar. 

 

Care sunt operatorii economici eligibili? 

 

Pentru componenta IMM PROD, beneficiarul este operatorul economic care indeplineste 

conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 

1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, sau Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

6/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si indeplineste conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si 

mijlocii prevazute de Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, 

denumite in continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum si intreprinderile mici cu 

capitalizare de piata medie.   

 

Cine va plati dobanzile si comisioanele creditelor accesate in cadrul IMM PROD? 

 

Ministerul Finantelor finanteaza dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru 

finantarea capitalului de lucru si creditelor pentru investitii in procent de 100% pe o 

perioada de maximum 12 luni de la data acordarii creditului. Comisionul de risc si 

comisionul de administrare sunt suportate integral de catre Ministerul Finantelor pe toata 

durata derularii creditului. 

 

Am vreo obligatie ca urmare a faptului ca am accesat o schema de ajutor de stat? 

 

Beneficiarii ajutorului de stat acordat in baza prezentei scheme de ajutor de stat trebuie sa pastreze 

toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani si sunt obligati sa le puna la dispozitia autoritatii 

de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurentei ori de cate ori le sunt 

solicitate. 


