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IMM INVEST 2022
informații utile

www.fngcimm.ro
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AVANTAJE
Programul IMM Invest oferă
acces la credite cu dobândă subvenționată
garanții de stat pentru finanțarea nevoilor de capital de lucru sau pentru
realizarea de investiții.
Un IMM poate contracta unul sau mai multe credite pentru activitatea curentă și/sau
investiții, fără a depăși valoarea totală de 10.000.000 lei.
Primul pas pentru accesare Programului constă în înscrierea pe portalul
www.imminvest.ro.
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CUM ACCESAȚI UN CREDIT

1. Creați-vă cont în aplicația disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro. Dacă aveți deja cont
creat pentru accesarea programului IMM Invest, folosiți aceleași date de logare.
2. Completați online cererea de înscriere și atașați documentele necesare. Codul CAEN solicitat
la înscriere trebuie să fie eligibil în cadrul Programului.
3. Alegeți banca cu care doriți să lucrați și confirmați cu DA accesarea finanțării în cadrul IMM
Invest.
4. După verificarea datelor introduse și a documentelor atașate, FNGCIMM va emite acordul
de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului și-l va transmite împreună cu
solicitarea dumneavoastră către Banca aleasă. Dumneavoastră veți primi un mail de
notificare automat.
5. Banca analizează solicitarea de credit și dacă o aprobă solicită și garanția FNGCIMM.
6. FNGCIMM aprobă garanția și transmite băncii contractul de garantare și acordul de
finanțare.

DOCUMENTE NECESARE
La cererea de înregistrare de pe portalul imminvest.ro se vor
atașa următoarele documente:
copia certificatului de înregistrare la RECOM, emis de
Ministerul Justiției;
copia cărții de identitate a administratorului
/reprezentantului legal/statutar al societății;
declaraţia de IMM descărcată de pe portalul
imminvest.ro, completată și semnată.
ATENȚIE: în declarația de IMM datele financiare trebuie
menționate în mii lei/mii EUR, calculate la cursul BNR din
anul financiar pentru care situațiile financiare sunt aprobate.
Documentele pot fi semnate, scanate și încărcate pe
platforma imminvest.ro și fără semnatură electronică.

IMPORTANT DE ȘTIUT
În cadrul portalului www.imminvest.ro nu pot fi depuse
simultan mai multe cereri.
Dacă aveți deja o solicitare în analiză la Bancă și doriți să
înregistrați încă una, platforma va permite înregistrarea
unei noi solicitări, doar când solicitarea anterioară a fost
procesată integral de către Bancă fie prin aprobare, fie
prin respingere.
După trecerea solicitării în una dintre cele două stăriAprobat sau Respins, veți putea înregistra o nouă
solicitare, logându-vă în cont și completând din nou
formularul de înregistrare.
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CARACTERISTICI
TIP FINANȚARE

ACTIVITATE CURENTĂ

INVESTIȚII

VALOARE MAXIMA (LEI)

5.000.000*

10.000.000

% MAXIM DE GARANTARE

80/90 %*

80%

DURATĂ

36 LUNI**

72 LUNI

DOBÂNDA

ROBOR 3M + 2,5%

ROBOR 3M + 2%

* procentul de garantare de maxim 90% din valoarea creditului se aplică pentru credite de
până la 1.000.000 lei în cazul întreprinderilor mici și până la 500.000 lei pentru
microîntreprinderi;
** cu posibilitate de prelungire pentru încă 36 luni

PERIOADĂ DE GRAȚIE
În cazul creditelor de investiții, la începutul perioadei de creditare,
instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă
de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului.
Rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an.
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AJUTORUL DE STAT
Dobânzile vor fi subvenționate integral pe o perioadă de 8 luni de la data primei
utilizări a creditului dar nu mai târziu de 30 iunie 2023.
Comisionul de garantare datorat FNGCIMM și comisionul de risc datorat Ministerului
de finanțe vor fi acoperite printr-o schemă de ajutor de stat, pe durata valabilității
acesteia.
Cuantumul maxim al ajutorului de stat nu poate depăși 2.300.000 euro/
întreprindere.
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CINE POATE APLICA
Programul IMM Invest este dedicat întreprinderilor mici şi
mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă
medie.
Beneficiarii trebuie să fie organizați sub forma SRL, S.A., II,
IF, PFA și să îndeplinească cumulativ câteva condiții:
Nu se află în dificultate financiară și nici în litigiu cu
Ministerul Finanțelor Publice și/sau cu banca
parteneră;
Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru
finanțările tip leasing, în baza de date a Centralei
Riscului de Credit, conform dispozițiilor din normele de
aplicare a programului IMM Invest;
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CINE POATE APLICA
În cazul creditelor de investiții, beneficiarii prezintă băncii
garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat și
ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra
activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel
puțin 100% valoarea finanțării;
Nu se află în procedură de insolvență;
Beneficiarii Programului vor trebui să îndeplinească în
plus şi condițiile de eligibilitate cerute de banca cu care
au decis să lucreze.

BĂNCI FINANȚATOARE
BANCA TRANSILVANIA
BCR
CEC BANK
RAIFFEISEN BANK
BRD
UNICREDIT BANK
ALPHA BANK
INTESA SANPAOLO BANK
EXIM BANK
ING BANK

OTP BANK
BANCA ROMÂNEASCĂ
FIRST BANK
CREDIT AGRICOLE BANK
PATRIA BANK
LIBRA INTERNET BANK
PROCREDIT BANK
VISTA BANK
GARANTI BANK
TECHVENTURES BANK
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IMPORTANT DE ȘTIUT - SE POATE
SCHIMBA BANCA PENTRU CARE
S-A OPTAT INIȚIAL?
Solicitările care au primit avizul FNGCIMM și au fost
deja transmise la Bancă nu mai pot suferi modificări.
Schimbarea băncii va fi posibilă în cazul în care Banca
selectata inițial soluționează cu Refuz solicitarea și
operează respingerea cererii în aplicație.
După trecerea unei solicitări în starea “Respins de
bancă” aplicantul va putea înregistra o nouă solicitare
în platforma IMM Invest, pentru un alt Finanțator.

SUCCES!

www.fngcimm.ro
www.imminvest.ro

