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1. Accesare Site 

Cont utilizator 
Pentru a crea un nou cont de utilizator apasati butonul Creeaza cont din coltul dreapta sus al paginii. 

 

Inregistrare in cont utilizator 
Se deschide formularul de inregistrare. Completati toate campurile si apasati butonul Creeaza cont. 

 
 

• Prenume  – obligatoriu 

• Nume – obligatoriu 

• E-mail – obligatoriu, introduceti adresa de email cu care veti face confirmarea contului si care va fi si 
adresa de corespondenta 

• Parola – obligatoriu, introduceti o parola care sa contina atat litere, cat si cifre sau caractere speciale 

• Confirma parola – obligatoriu, reintroduceti parola  

Apasati butonul Creeaza cont:  

 

Confirmare cont 
Veti primi un email de Confirmare pe adresa completata mai sus (verificati si casuta Spam).  
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Pentru a activa contul, va rugam apasati butonul Confirmare Cont. 
Veti fi redirectionat catre pagina IMMInvest  si veti primi urmatorul mesaj: 

 

Intrare in cont 
Pentru a intra in cont introduceti E-mail si Parola apoi apsati butonul Intra in cont 

 
 

 

 

 

 

Info  

Dintr-un cont se pot inscrie mai multe cereri  

pentru CUI-uri diferite - Partenere 
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2. Sectiune vizibilitate si transparenta 

Ulterior logarii in cont, aveti vizibile urmatoarele butoane: 

 
 

Butonul Acasa  
Va intoarce in prima pagina. 

 

Butonul Inregistrare IMM 
Va permite inregistrarea intreprinderilor mici si mijlocii pentru care doriti sa accesati programul. 

Butonul Contul meu 

 
Va arata cererile dumneavoastra inregistrate cu starile aferente: 

 
Daca apasati pe codul RUE, va apar detaliile cererii: 
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Butonul Solicitari I.M.M. 
In aceasta sectiune apar toate cererile inscrise in portal: 
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3. Completare formular 

Informatii despre completarea formularului 
Inainte de a initia completarea formularului este important sa parcurgeti urmatoarele elemente: 

 
Este necesar sa aveti disponibile in calculator urmatoarele documente pe care le veti atasa in format 
electronic: 

a. Declaratia privind incadrarea in categoria IMM 
i. dimensiune fisier scanat maxim 5MB 

ii. poate fi semnata electronic 
iii. poate fi semnata olograf 

b. Certificat de inregistrare – dimensiune fisier scanat maxim 1MB 
c. Cartea de identitate a reprezentatului legal – dimnesiune fisier scanat maxim 1MB 

Este necesar sa parcurgeti fluxul de completare pe care il vom reda mai jos: 

IMM 
1.Se inregistreaza in cont 
2. Intra in cont 
3. Completeaza: 
 

• CUI 
• Cod CAEN principal 
• Nr. De inregistrare 

de la ONRC (ONG 
nu completează 
acest câmp) 

4. Apasa butonul Cauta 

APLICATIE 
In functie de (CUI/CAEN/J) 
se va precompleta campul: 

 

• Denumire solicitant 

 

IMM  
Completeaza: 
1. Cod CAEN eligibil pt finantare IMM PROD 
2. Se solicită finanțare în cadrul IMM PROD, 
credit de investiții: Da/Nu  (Da pentru situatia 
cand solicitati in Tip produs „Credit pentru 
realizarea de investiții”) 
3. Adresa solicitant 
4.Telefon 
5. Email 
6. Persoana de contract (nume, prenume, 
functie) 
7. Bifeaza daca plateste TVA sau nu 
8. Forma Juridica 
9. Numar scriptic anual de personal 
10. Categoria IMM 
11. Creditul solicitat 
12. Incarca atasamentele: 

• Declaratia IMM 
• Certificat de inregistrare 
• CI 

13. Citeste declaratia pe proprie raspundere si 
bifeaza buton „DA” sau „NU” 
14. Apasa butonul Trimite formular 
 
15. Reface pasii 1-14 pentru cazul cand cererea 
este Respinsa de banca si se doreste 
completarea unei noi cereri adresate altei 
banci 
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Cautare IMM 
Completare CUI – CAEN principal – Numar inregistrare Registrul Comertului 
 
Completarea acestor trei date initiale va aduce cu sine o validare a lor prin completarea automata a numelui 
firmei si a CAEN-ul pentru finantare avand ca referinta CAEN-ul principal. 
Atentie! Numarul de inregistrare este de forma: (ex. J07 nu J7) 
Tastati cele trei elemente apoi apasati butonul Cauta 
 

 
 

Completare detalii 
Indicatii completare campuri anexate 
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CAMPURI INDICATII DE COMPLETARE 

SE SOLICITĂ FINANȚARE ÎN CADRUL PROD PLUS, 
CREDIT DE INVESTIȚII 

Completati Da in cazul in care solicitati la Tip 
produs „Credit pentru realizarea de investiții” 

FOND DE GARANTARE Alegeti Fondul de Garantare  
ADRESA SOLICITANT Completati Adresa Solicitantului 
TELEFON Completati Telefonul Solicitantului 
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EMAIL Completati Email-ul Solicitantului – poate sa difere 
de cel pe care a fost inregistrat contul 

PERSOANA DE CONTACT Completati persoana de contact cu detaliile 
aferente nu uitati functia! 

IMM ESTE PLATITOR DE TVA Bifati valoarea potrivita 
FORMA JURIDICA Alegeti din lista valoarea potrivita 
NUMARUL MEDIU SCRIPTIC ANUAL  DE PERSONAL Tastati numarul mediu scriptic de personal din 

anul fiscal anterior 
CATEGORIA IMM Alegeti din lista categoria IMM – Atentie! Aceasta 

alegerea va aduce cu sine limitari in ceea ce 
priveste valorile de creditare 

BANCA FINANTATOARE Alegeti din lista Banca prin care doriti sa accesati 
programul 

TIP PRODUS Tastati in campul Valoare – suma pe care o 
solicitati pentru tipul de finantare aferent 

 

Atasare documente 
Indicatii incarcare documente 
 
Info: Declaratia de IMM este un document .docx care se descarca din platforma accesand linkul “Descarca”. Il 
completati si il salvati ca fisiser .pdf. Aveti optiunea de a-l semna electronic cu certificat digital emis de un furnizor 
acreditat de servicii de certificare pentru semnatura electronica sau sa il semnati olograf si sa il scanati ca .pdf. 
Versiunea completata si semnata, in format .pdf va fi incarcata. 
Apasati butonul Choose File si alegeti din calculator documentul potrivit. Este acceptat numai formatul .pdf. 
Dimensiunea fisierelor este limitata la 1MB pentru Certificat de inregistrare si Cartea de identitate si 5 MB pentru 
Declaratia privind incadrarea IMM. 
 

 

 

Completare declaratia pe propria raspundere 
Completarea declaratiei pe proprie raspundere se face parcurgand randurile de mai jos iar apoi punand bifa 
pe Da, declar ca indeplinesc toate conditiile de mai sus 
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Trimitere formular 
Ulterior completarii si atasarii documentelor pentru a trimite formularul catre FNGCIMM SA IFN este necesar 
sa apasati butonul Trimite formular: 

 
Ulterior, aplicatia va va transmite urmatorul mesaj: 

 
 
 
 
 
 
Iar pe contul de Email folosit la inregistrarea in portal, veti primi urmatorul mesaj: 
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In care vi se va specifica codul unic de inregistrare RUE, in acest caz 23388. 
 

Retransmitere formular 
In cazul in care FNGCIMM SA IFN decide ca este necesar sa primeasca clarificari cu privire la formularul transmis, 
veti primi prin notificare pe adresa de Email a contului din care ati incarcat cererea o notificare de tipul: 
 

 
Iar in zona din chenar veti vedea clarificarile solicitate. 

 

Pentru a retrimite cererea trebuie sa va relogati in cont iar apoi sa incarcati un nou formular, parcurgand aceiasi 

pasi, de la Cauta (CUI, Cod CAEN principal, Nr. ONRC) pana la Trimite formular.  

Vi se va atribui un nou cod RUE care va fi conexat primului Cod RUE primit pe CUI-ul respectiv. 
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Aprobare formular 
Dupa efectuarea verificarii datelor mentionate de solicitant, in urma analizei FNGCIMM SA IFN decide ca va 
poate acorda acordul de principiu veti primi pe Email urmatoarea notificare: 
 

 
 

Respingere formular 
In cazul in care FNGCIMM SA IFN, in urma analizei de eligibilitate nu va poate acorda acordul de principiu veti 
primi pe Email urmatoarea notificare, in zona de chenar fiind descris motivul respingerii: 
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Respingere formular de catre Banca 

In cazul in care Banca, in urma analizei nu va poate acorda creditul, va Respinge cererea si aceasta intra in starea 
„Respins de banca”,  aveti posibilitatea sa inregistrati o noua cerere in portal, adresata unei alte banci. 
 

 

4. Date de contact FNGCIMM SA IFN 

Str. Iulian Stefan, nr.38, Sector 1, Bucuresti  

Telefon: 021-310.18.74  

Fax: 021-310.18.57  

imminvest@fngcimm.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:imminvest@fngcimm.ro
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5. Anexa: Lista codurilor CAEN eligibile IMM PROD 

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 

1320 Producția de țesături 

1330 Finisarea materialelor textile 

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 

1392 
Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de 
corp) 

1393 Fabricarea de covoare și mochete 

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 

1395 
Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de 
îmbrăcăminte 

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 

1420 Fabricarea articolelor din blană 

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 

1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 

1520 Fabricarea încălțămintei 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn 

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629 
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte 
materiale vegetale împletite 

1711 Fabricarea celulozei 

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului 

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton 

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton 

1723 Fabricarea articolelor de papetărie 

1724 Fabricarea tapetului 

1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. 

2011 Fabricarea gazelor industriale 

2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților 

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 
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2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 

2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor 

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere 

2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 

2052 Fabricarea cleiurilor 

2053 Fabricarea uleiurilor esențiale 

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 

2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 

2229 Fabricarea altor produse din material plastic 

2311 Fabricarea sticlei plate 

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 

2313 Fabricarea articolelor din sticlă 

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 

2320 Fabricarea de produse refractare 

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2351 Fabricarea cimentului 

2352 Fabricarea varului și ipsosului 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 

2363 Fabricarea betonului 

2364 Fabricarea mortarului 

2365 Fabricarea produselor din azbociment 

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 

2391 Fabricarea de produse abrazive 
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2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel 

2431 Tragere la rece a barelor 

2432 Laminare la rece a benzilor înguste 

2433 Producția de profile obținute la rece 

2434 Trefilarea firelor la rece 

2441 Producția metalelor prețioase 

2442 Metalurgia aluminiului 

2443 Producția plumbului, zincului și cositorului 

2444 Metalurgia cuprului 

2445 Producția altor metale neferoase 

2451 Turnarea fontei 

2452 Turnarea oțelului 

2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare 

2454 Turnarea altor metale neferoase 

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 

2561 Tratarea și acoperirea metalelor 

2562 Operațiuni de mecanică generală 

2571 Fabricarea produselor de tăiat 

2572 Fabricarea articolelor de feronerie 

2573 Fabricarea uneltelor 

2591 Fabricarea de recipienṭi, containere și alte produse similare din oțel 

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2612 Fabricarea altor componente electronice 

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație 

2652 Productia de ceasuri 

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice 

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 
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2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție ṣi control a electricității 

2720 Fabricarea de acumulatori și baterii 

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 

2790 Fabricarea altor echipamente electrice 

2811 
Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și 
motociclete) 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice 

2813 Fabricarea de pompe și compresoare 

2814 Fabricarea de articole de robinetărie 

2815 
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de 
transmisie 

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipula 

2823 
Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a 
echipamentelor periferice) 

2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 

2825 
Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz 
casnic 

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. 

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere 

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 

2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului 

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei 

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului 

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci 

2931 
Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare 
de autovehicule 

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 

3011 Construcția de nave și structuri plutitoare 

3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement 

3020 Fabricarea materialului rulant 

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 
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3091 Fabricarea de motociclete 

3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi 

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 

3103 Fabricarea de saltele și somiere 

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice 

3291 Fabricarea măturilor și periilor 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3511 Producția de energie electrică 

3521 Producția gazelor 

 

 

 


