Intrebari frecvente
Programul IMM INVEST

Modalitatea de accesare a Programului IMM Invest
Cum pot accesa un credit prin IMM Invest ?
Beneficiarul trebuie sa se inregistreze in aplicatia disponibila pe site-ul ww.imminvest.ro si sa
completeze online cererea de inscriere in Program.
Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea pe platforma www.imminvest.ro?
La cererea de înregistrare se vor ataşa următoarele documente:
- copia certificatului de înregistrare la RECOM, emis de Ministerul Justitiei;
- copia buletinului de identitate/cărţii de identitate a administratorului societatii/reprezentantului
legal/statutar al societatii;
- declaraţia IMM descarcata din aplicatia Imm Invest, completata si semnata;
Aplicatia software va genera automat solicitantului numarul de inregistrare, precum și un mesaj de
confirmare a efectuarii inregistrarii. Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de
potentialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul
programului.
Pentru inscrierea pe platforma IMM Invest Romania, este nevoie de semnatura electronica ?
Pentru inscrierea pe platforma IMMINVEST Romania nu este necesara semnatura electronica.
Documentele pot fi semnate, scanate si incarcate pe platforma imminvest.ro si fara semnatura
electronica.
Cum se completeaza declaratia de incadrare in categoria IMM
Unde pot gasi un model de declaratie necesar inscrierii in Program?
Declaratia privind incadrarea in categoria IMM este disponibila prin intermediul platformei
www.imminvest.ro. Aceasta poate fi descarcata, completata si apoi incarcata, din nou, pe portal.
De unde pot descarca declaraţia de minimis?
La inscrierea in program, nu se solicita depunerea declaratiei de minimis. Documentele necesare sunt
cele mentionate la intrebarea de mai sus.
Este corect sa folosim datele din situaţiile financiare anului 2020 avand in vedere ca pentru anul
2021, nu sunt inca intocmite situatiile financiare?
Datele financiare utilizate pentru stabilirea categoriei intreprinderii trebuie sa fie preluate din ultimele
situatii financiare anuale aprobate de actionari sau asociati (pot fi din cele de la 31.12.2021 daca s-au
finalizat si semnat situatiile financiare pentru aceasta data - daca nu s-au finalizat, trebuie sa fie preluate
de la 31.12.2020).
Toate detaliile, inclusiv cele referitoare la situatiile financiare, la modul de completare si datele pe baza
carora se realizeaza completarea declaratiilor se regasesc in Anexele la Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Cum completez cifra de afaceri si activele totale la pct III din declaratie?

Se va tine seama de faptul ca atat cifra de afaceri, cat si activele totale trebuie exprimate, conform
parantezelor din tabel, in mii lei/mii Eur.
De exemplu, pentru o cifra de afaceri/active totale de 1.000.000 ,00 lei, echivalent 209,236 Eur se
completeaza 1.000,00/209,23.
Va dam un exemplu: pentru o cifra de afaceri/active totale de un milion lei, adica 1.000.000,00 lei, se
completeaza 1.000, 00 mii lei, sau pentru o cifra de afaceri/active totale de o suta mii lei, adica
100.000,00 lei se completeaza 100,00 mii lei.
Diverse spete
Pot aplica la mai multe banci?
Da, insa nu simultan. Platforma permite inregistrarea unei noi solicitari, doar cand fluxul initial a fost
inchis de catre Banca, fie prin aprobarea, fie prin respingerea cererii anterioare. Dupa trecerea solicitarii
in una din cele doua optiuni: “aprobat de banca” ori “respins de banca”, beneficiarul va putea inregistra o
noua cerere, logandu-se in contul existent in platforma Imm Invest si reluand procedura de inscriere a
unei solicitari.
Platforma de inscriere IMM Invest va permite un numar limitat de aplicatii de credit?
Pe platforma IMM Invest se pot inscrie beneficiari in limita termenului final de inscriere, care este
30.06.2022.
Daca am obtinut aprobarea de la Banca pentru un credit pot solicita un credit nou la o alta banca?
Legislatia specifica programului permite unui beneficiar sa contracteze unul sau mai multe credite
garantate prin Programul IMM Invest, stabilindu-se totodata si o valoare maxima cumulata a acestor
finantari, fara restrictii cu privire la posibilitatea ca aceste finantari sa fie contractate de la banci diferite.
Pentru a accesa un nou credit, la o alta Banca trebuie sa va logati in contul creat pe www.imminvest.ro si
sa completati un nou formular de inscriere. Reluati procesul urmand aceeasi pasi ca la prima inregistrare.
Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat, nu poate depasi 10.000.000 lei/ beneficiar.
Ce presupune documentatia de credit?
Informatiile legate de documentatia de credit necesara creditului de investii sau pentru capital de lucru,
vor fi oferite de catre institutia financiara la care se solicita creditul. Fiecare banca are propriile proceduri

si reglementari interne in ceea ce priveste tipologia creditelor (analiza economico-financiara,
documentatie de creditare etc).
Eligibilitatea in cadrul Programului
Sunt eligibili de principiu operatorii economici, care :
- au fost infiintati si functioneaza in baza prevederilor Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, in oricare dintre formele prevazute de aceasta : S.R.L., S.A.,
S.C.S., S.C.A., S.N.C.; sau
-au fost autorizati sa functioneze ca PFA, II sau IF conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016; sau
- sunt organizati si functioneaza ca societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare; sau
- au fost infiintati ca SRL-D conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- Organizatiile Non Guvernamentale, Asociatiile si Fundatiile, cooperativele agricole si societatile care
desfasoara activitati economice si care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de Legea nr. 346/2004,
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si
completarile ulterioare sau dupa caz indeplineste conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici
cu capitalizare de piata medie, inclusiv profesionistii asa cum sunt reglementati la art. 3 alin. (2) din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si de formele de
organizare a profesiilor liberale.
Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă indeplineşte cumulativ criteriile:
a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind
ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate
2014/C 249/01, respectiv:
în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut
mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în
ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale, fac excepţie start-up-urile care
nu au nicio situaţie financiară anuală depusă;
in cazul unei societati in care cel putin o parte dintre asociati sunt tinuţi nelimitat pentru datoriile
intreprinderii, atunci cand nu a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu in ultimii doi ani si mai
mult de un sfert din acest capital in cursul ultimelor 12 luni, asa cum reiese din ultimele doua situatii
financiare anuale ale societatii, respectiv societate in nume colectiv, societate in comandita simpla,
societate in comandita pe actiuni,
IMM-ul nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii: procedura de insolventa, procedura de
executare silita declansata de organele fiscale si/sau alti creditori, inchidere operationala, dizolvare,
lichidare, administrare speciala;
b) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit
partenera;

c) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare
datei de 31 decembrie 2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in
baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente
majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 in baza de date a
Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.;
e) impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
f) prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu
garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera
in proportie de cel puţin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea
capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra
soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, impreuna cu
garantia de stat;
g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
h) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal
central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu
modificările si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante,
beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul
programului;
Ce coduri CAEN nu sunt eligibile?
Conform HG 828/2021, art. 10: Nu pot fi garantate in cadrul Programului creditele pentru realizarea de
investitii si/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finantarea unei activitati din urmatoarele
sectoare/domenii:
a) intermedieri financiare, cu excepţia: 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;
b) asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare:
Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
Cod CAEN 6511 - Activităţi de asigurări de viaţă;
c) tranzacţii imobiliare, cu excepţia:
Cod CAEN 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
d) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
e) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub
control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
Cod CAEN 110 - Fabricarea băuturilor, cu excepţia clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri,
1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute
prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malţului şi 1107 - Producţia de băuturi
răcoritoare nealcoolice;
Cod CAEN 1200 - Fabricarea produselor din tutun;
Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
Cod CAEN 2051 - Fabricarea explozivilor;
Cod CAEN 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
Cod CAEN 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
f) activităţi de investigare şi protecţie:
Cod CAEN 803 - Activităţi de investigaţii;
g) 77 - Activităţi de închiriere şi leasing."
Daca mi se confirma eligibilitate trebuie sa contactez eu banca?

FNGCIMM va pune la dispozitia institutiei de credit selectate de potentialul beneficiar, in format
electronic (online) datele si documentele inregistrate de acesta, precum si acordul de principiu privind
eligibilitatea beneficiarului aplicant. Institutia de credit va analiza cererea beneficiarului si va adopta
intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului /liniei de credit pentru capital de lucru, pe
care o va comunica beneficiarului.
Cum se acorda ajutorul de stat?
Procedura de acordare a garantiilor de stat in proportie de cel mult 80% sau 90% aferente creditelor, de
aprobare a grantului si plata ajutoarelor de stat sub formă de grant se regaseste in Normele metodologice
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de sustinere a
intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST Romania. Primul pas consta in inregistrarea in aplicatia
online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro/www.fngcimm.ro.
Cine poate beneficia de ajutorul de stat?
Pot beneficia de ajutor de stat IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor care
activeaza in urmatoarele sectoare/ domenii: activităţi de jocuri de noroc si pariuri, productie sau
comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national,
plante, substante si preparate stupefiante şi psihotrope, activitati de investigare si protectie.
In plus, la data solicitării, IMM-urile trebuie sa indeplineasca cumulativ atat criteriile de eligibilitate
prevazute în art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile
ulterioare, cat si urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevăzute la art.
2 lit. a) şi art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care
asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
d) nu se aflau in dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014
al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa
internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE)
nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019;
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Am vreo obligatie ca urmare a faptului ca am accesat o schema de ajutor de stat?
Beneficiarii ajutorului de stat acordat in baza Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMMurilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 trebuie sa pastreze toate
documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţilor ori de
câte ori le sunt solicitate. In plus, întreprinderile beneficiare ale ajutorului de stat pot fi controlate de catre
FNGCIMM si trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în
cadrul prezentei scheme.
Daca apar neintelegeri in legatura cu utilizarea ajutorului de stat, ce se intampla?
In situatia in care FNGCIMM constata ca beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat
şi/sau pe cele ale Acordului de finanţare, le va solicita acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la
care se adaugă dobânda aferentă calculata conform prevederilor legale aplicabile, iar recuperarea
ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 cu
modificările şi completările ulterioare.

Intreprinderile din domeniul agriculturii, pisciculturii si acvaculturii pot beneficia de aceasta
schema de ajutor de stat?
Pentru aceste sectoare subprogramul AGRO IMM Invest ofera beneficiarilor posibilitatea accesarii unuia
sau mai multor tipuri de credit pentru capital de lucru/investitii, valoarea maxima cumulata a finantarilor
garantate de stat ce poate fi acordata unui beneficiar sub forma unuia sau a mai multor credite fiind de
10.000.000 lei.
Conform art. 3 alin 1 si (1^2) din OUG Nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare cuantumul
maxim al ajutorului de stat in cadrul AGRO IMM Invest nu poate depasi:
•
270.000-euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si
acvaculturii;
•
225.000-euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei
primare de produse agricole;
•
1.800.000-euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectoarele eligibile,
inclusiv sectorul alimentar.
Intreprinderile legate sunt eligibile pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat? Sunt
anumite conditii in acest sens?
Intreprinderile legate sunt eligibile daca indeplinesc conditia ca numarul mediu de angajati este maxim
249.
Diverse spete privind mentinerea conditiilor de eligibilitate
Dezvoltarea unei platforme online poate face obiectul unui credit de investitii? Poate fi acceptata
in garantie platforma online?
In legislatie se prevede posibilitatea efectuarii unor cheltuieli privind achiziţia de echipamente, privind
achizitia activelor necorporale aferente investiţiei (software/licenţe, programe, brevete), precum si pentru
alte cheltuieli aferente planului de investiţie, asadar poti fi efectuate cheltuieli din credit daca platforma
este considerat un activ necorporal aferent investitiei principale (un accesoriu al activului finantat din
credit), fiind obligatorie asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor asigurabile, inclusiv a
activelor finantate din credit.
Conform art. 8 alin. 2) din OUG 110/2017, creditul de investitie este garantat cu ipoteca legala asupra
activului finantat din credit, prin urmare, daca obiectul principal al investitiei este dezvoltarea
platformei, si aceasta nu este un activ aferent investitiei (de ex. nu este aferenta echipamentelor
achizitionate din credit sau mijloacelor electronice asa cum sunt definite prin legislatie speciala) si nici o
cheltuiala aferenta planului de investiţie, ci chiar investitia principala, din intepretarea stricta a
cheltuielilor ce pot fi efectuate din creditul de investitii, nu consideram ca se poate incadra in categoria
cheltuielilor eligibile (chiar daca potrivit dreptului comun, ipoteca mobiliara poate fi instituita asupra
bunurilor corporale sau necorporale).
Avem o gradinita particulara acreditata de Ministerul Educatiei ... (...) suntem intr-un proces de
extindere a locatiei si intentionam sa contractam prin programul IMM INVEST un credit de
investitie pentru extindere gradinita, putem sa aplicam in cadrul acestui program sub aceasta
forma de organizare?
Gradinitele particulare sunt acreditate de Ministerul Educatiei fiind organizate sub forma unei institutii
de invatamant cu cod caen 8510 - Invatamant prescolar, institutie acreditata prin Ordin de ministru si

Hotarare de consiliu local pentru Reteaua scolara. Aceasta forma de organizare nu se regaseste ca si
beneficiar eligibil in cadrul Programului IMM Invest Romania.
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Costurile finantarii IMM INVEST
Cine va plati dobanzile si comisioanele creditelor accesate in cadrul Programului IMM INVEST
Romania?
Din ajutorul de stat se acopera plata dobanzii datorate de beneficiarii Programului timp de opt luni de la
data acordarii creditului apoi dobanda revine in sarcina beneficiarului sa o achite, pana la rambursarea
finantarii. Comisionul de administrare si comisionul de risc vor fi subventionate integral din bugetul
Ministerul Finanțelor Publice în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program pe toata durata
de derulare a creditului garantat.
Acordarea acestui grant mai poate continua pentru următorii 2 ani, în condiţiile în care creşterea
economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situeaza
sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Toate aceste informatii sunt detaliate in HG 282/2020.
Va rog sa-mi spuneti daca nivelul dobanzilor este definitiv pe intreaga durata a imprumutului,
respectiv 36 sau 72 luni?
In conformitate cu prevederile HG nr..282/2020 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, se stipulează la Art.1 aliniat (7)
că: „ Costul total al creditelor acordate In cadrul Programului de garantare a creditelor pentru
intreprinderi mici si mijlocii, [...], se compune din: rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixa,
diferentiata astfel: pentru creditele de investitii acordate in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), marja
este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de
lucru acordate in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), marja este de maximum 2,5% pe an.
Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre institutia de credit in toate etapele
creditarii. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum si taxele aferente
operatiunilor conexe activitatii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare si
inregistrarea garantiilor etc.);
Aceasta hotarare este obligatorie pentru toti participantii institutii de credit in Program. Totodata,
precizam ca dobanda este stabilita prin contractul de creditare cu banca, de la inceput, aceasta fiind
variabila in functie de ROBOR la 3 luni, care se schimba in functie de conditiile pietei si care va fi
comunicat periodic de catre banca.
Pot sa rambursez anticipat creditul, cat este comisionul in aceasta situatie?
Pentru rambursarea anticipata nu se percepe comision.
Ce cheltuieli se pot face din creditele acordate?
Banca acorda creditul in conformitate cu politica proprie de creditare, avand obligatia de a informa
beneficiarul asupra cheltuielilor pe care acesta le poate efectua din credit.
Referitor la tragerile din creditele acordate in cadrul Programului IMM invest in legislatie sunt incluse
urmatoarele prevederi:

• cf art 6 alin 9 si 10 din HG nr 282/2020:
,, (9) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea
capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale
instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru
conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Creditele
garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale
beneficiarului.
(10) Creditele de investiţii/Creditele/Liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în
cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de
stat/fonduri europene.’’
De asemenea, este de mentionat ca FNGCIMM nu conditioneaza beneficiarii IMM INVEST referitor la
data primei trageri din credit. Data primei trageri se stabileste intre Finantator si Client.
Pot solicita o majorare a garantiei?
Solicitarea de majorare a garantiei de stat pentru creditele in derulare se considera o noua acordare si se
analizeaza cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garantiilor in cadrul programului.
Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afecteaza garantia acordata.
Care este valoarea maxima a imprumuturilor si procentul de garantare de care pot beneficia
intreprinzatorii prin aceasta schema de ajutor de stat? Functie de tipul intreprinderii si tipul
creditelor, valoarea maxima a imprumuturilor si procentele de garantare sunt conform tabelului de mai
jos:
Tip IMM Valoare cumulata
Credite de investitii
si Linii de credit
Micro
10.000.000
Mici
10.000.000
Mijlocii 10.000.000

Valoare maxima % garantare
Credit de investitii Credit de
Investitii
10.000.000
80%
10.000.000
80%
10.000.000
80%

Valoare maxima
Credit capital de
lucru
500.000
1.000.000
5.000.000

% garantare
Credit capital de
lucru
90%
90%
80%

(...) Asociatii acestei companii mai sunt asociati, la randul lor, in alte companii. Declaratia de
IMM o completam in anexe cu datele tuturor firmelor la care suntem asociati, indiferent de
procentul detinut in alte companii de catre asociati? Ce date completam daca nu am depus
bilanturile la 2021? Este obligatoriu sa avem depuse bilanturile pe 2021?
Declarația IMM se completeaza in conformitate cu prevederile Art. 4^1 - Art. 4^5 și Art.6 din
LEGEA Nr.346/2004 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii, unde se specifica în ce condiții în relaţia cu alte întreprinderi, raportată la capitalul social sau
la drepturile de vot, se încadreaza compania dvs., respectiv într-una din cele 3 tipuri de întreprinderi:
a)
întreprinderi autonome;
b)
întreprinderi partenere;
c)
întreprinderi legate.
In completarea Legii nr.346/2004, puteti gasi suplimentar informatii si în “ Manualul utilizatorului
pentru definiția IMM-urilor” pe care il puteti descărca de pe site-ul:

https://www.fngcimm.ro/imm-invest.
Avand in vedere ca nu ati depus situatiile financiare incheiate pentru anul 2021, in Declarația
IMM, la punctul “III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii 1” veti ține cont ca
“datele sunt calculate in conformitate cu art.6 din LEGEA Nr. 346/2004”, iar la
“Exercitiul financiar de referinta 2: “Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de
afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile
financiare anuale aprobate de actionari sau asociati.”
Daca firma este infiintata in luna martie 2020 este posibila aplicarea pentru un credit IMM
Invest“?
Art.1, alin.(3), lit.a (i) si b (i) din OUG nr.42/2020, pentru modificarea si completarea OUG nr.110/2017,
precizeaza:
,,In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate
depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate”
Avand in vedere trimiterea din legislatia incidenta mai sus mentionata, puteti aplica pentru un credit, dar
tipul creditului, dimensionarea creditului/liniei de credit se face in colaborare cu finantatorul pentru care
veti opta in vederea finantarii.
Dorim sa accesam un credit pentru investitii pentru cofinantarea unui proiect pe fonduri
europene. Imi puteti preciza va rog conform carui articol din OUG 110/ 2017 creditele pe care
dorim sa le solicitam nu sunt eligibile ? Nu am vazut o restrictie la finantari pe fonduri UE.
Conform HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM
INVEST ROMÂNIA, la art.6, alin.(10) se stipuleaza: “(10) Creditele de investiţii/Creditele pentru
finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru
implementarea proiectelor finantate din ajutoare de stat/fonduri europene.
Daca detin trei intreprinderi legate intre ele pot sa accesez finantare de 10 milioane lei pentru
fiecare dintre ele?
Se poate accesa finantare pentru toate cele 3 societati legate, insa incadrarea in categoria IMM a
solicitantului, este data de numarul total de salariati si cifra afaceri/ total active cumulate ale celor 3
societati.
Daca un IMM a aplicat si a beneficiat de prevedrile OUG 37/2020, mai poate fi eligibil in
programul IMM INVEST ROMANIA?
Nu exista interdicitii exprese in aplicarea pe cele doua programe, binenteles cu conditia inscrierii in
categoriile beneficiarilor eligibili reglementate in cadrul celor doua program.
1

