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 eligibilitatea
in cadrul programului si se va transmite solicitarea catre Banca.
Daca am beneficiat deja de un credit capital de lucru/investitii in cadrul programelor
IMM Invest/Agro Invest/Garant Construct, mai pot accesa programul IMM PROD?
Beneficiarii care au finantat nevoile de lichiditati prin ajutoarele acordate in cadrul IMM
INVEST ROMANIA, inclusiv prin Agro Imm Invest, Garant Construct, Imm Prod sau
Rural Invest, sau alte ajutoare acordate in contextual 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.
Care sunt operatorii economici eligibili?
Pentru componenta IMM PROD, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul
economic care indeplinește 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 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-up-uri, care au sediul principal si/sau
secundar situat intr-o zonă urbana.
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.
Care sunt conditiile de eligibilitate aferente programului?
Beneficiarul este eligibil in cadrul programului IMM PROD daca indeplineşte cumulativ criteriile
cadrului legislativ in vigoare si normele de creditare ale finantatorului:
a) se incadreaza in normele de creditare ale finantatorului si in normele de garantare ale
FNGCIMM, FRC sau FGCR dupa caz;
b) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei
de stat 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.;
c) nu figureaza in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati cu interdictie de a emite cecuri si
cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimile 6 luni, anterioare datei solicitarii garantiei;
d) impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
e) 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 de investitii acordate
pentru achizitia de parti sociale sau actiuni, in competarea ipotecii legale mobiliare asupra partilor
sociale prezinta si alte garantii colaterale care, impreuna cu garantia de stat acopera in proportie de
cel putin 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;
f) la data acordarii garantiei 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;
g) 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 in vigoare:
h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi Costuri eligibile;
i) administratorul nu are fapte inscrise in cazierul judiciar si cazierul fiscal;
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.

