Intrebari frecvente
AGRO IMM INVEST

Cum pot accesa un credit prin IMM AGRO Invest ?
Raspuns: IMM AGRO Invest este un subprogram al IMM Invest, astfel intreg procesul de
inregistrare este similar, inscrierile realizandu-se tot prin intermediul portalul
www.imminvest.ro.
1.Beneficiarul se inregistreaza in aplicatia disponibila pe site-ul www.imminvest.ro. Daca
aveti deja cont creat pentru accesarea programului IMM Invest, folositi aceleasi date de
logare.
2. Completati online cererea de inscriere. Pentru aceasta, trebuie sa detineti un cod CAEN
eligibil, care se va introduce in aplicatie.
3. Bifati componenta de grant nerambursabil 10% si confirmat cu DA accesarea finantarii
in cadrul AGRO IMM Invest in rubrica aferenta.
4. Dupa verificarea datelor si a documentelor, FNGCIMM va emite acordul de principiu
privind eligibilitatea in cadrul programului si se va transmite solicitarea catre Banca.
Ce documente sunt necesare pentru inscrierea in AGRO Invest?
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 (ATENTIE: datele
financiare trebuie mentionate in mii lei/mii EUR calculate la un curs BNR de 4.8694
lei/EUR – 2020 sau 4.7793 lei/EUR – 2019. In declaratia IMM se vor prezenta
datele aferente unui singur an financiar. Nu se cumuleaza datele din ani diferiti).
Pot solicita finantarea pentru un cod CAEN secundar?
Raspuns: Da, in cadrul programului se poate aplica atat pentru caen-ul principal cat si
pentru unul secundar, insa ambele trebuie sa fie autorizate.
Daca am beneficiat de un credit capital de lucru/investitii in cadrul programului IMM
Invest, mai pot accesa acum si programul AGRO Invest?
Raspuns: Da, beneficiarii pot accesa unul sau mai multe tipuri de credit in cadrul
subprogramului AGRO IMM INVEST, fara a depasi valoarea maxima cumulata a
finantarilor garantate de stat, conform plafoanelor maxime aferente fiecarui tip de credit.

Conform art. 3 alin 1 si (1^2) din OUG Nr. 110/2017, cu modificarile si completarile
ulterioare cuantumul maxim al ajutorului de stat nu poate depasi:
 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul
pescuitului si acvaculturii;
 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul
productiei primare de produse agricole;
 800.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectoarele
eligibile, inclusiv sectorul alimentar.
Conform art. 1, alin. (3) lit. a) si lit. b), valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate
de stat care pot fi acordate unui beneficiar sub forma unuia sau mai multor credite in cadrul
acestei facilitati este de 10.000.000 lei.
Am o solicitare IMM Invest in analiza la Banca si doresc sa inregistrez una noua
pentru Agro Invest, insa primesc urmatorul mesaj: “pentru acest operator economic
exista deja o solicitare de inregistrare”. Care este motivul?
Raspuns: Cererile in cadrul portalului www.imminvest.ro nu pot fi depuse simultan. Astfel,
platforma va permite inregistrarea unei noi solicitari, doar cand prima solicitare a fost
procesata integral de catre Banca fie prin aprobare, fie prin respingere. Finantatorul are
doua stari in cazul fiecarei solicitari: Aprobat si Respins. Dupa trecerea solicitarii in una
din cele doua optiuni, aplicantul va putea inregistra o noua solicitare, logandu-se in cont si
completand, din nou, formularul de inregistrare.
Nu am primit acordul de principiu pe mail si am nevoie de el la Banca. Puteti sa l
retransmiteti?
Raspuns: 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.
Se poate schimba banca pentru care am optat initial? Care este procedura pentru
schimbarea bancii, in cazul in care nu sunt multumit/a de alegerea facuta.
Raspuns: Solicitarile care au primit avizul FNGCIMM si au fost deja transmise la Banca
nu mai pot suferi modificari din partea FNGCIMM.
Schimbarea va fi posibila in cazul in care Banca selectata initial, solutioneaza cu Refuz
solicitarea dvs. In acest sens, pentru a inchide fluxul este nevoie ca banca sa opereze
respingerea cererii in aplicatie. Dupa trecerea unei solicitarii in starea “Respins de banca”
aplicantul va putea inregistra o noua solicitare in platforma IMM Invest pentru o alta banca.

Exista posibilitatea unei perioade de gratie?
Raspuns: Conform art. 1, alin. (3^5) si (3^6) in cazul creditelor de investitii pentru
beneficiarii eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului
alimentar, 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, iar rambursarea creditelor se efectuează in cel puţin două rate pe an.

