
E bine sa stii la ce sa te astepti.
Mai ales ca e vorba de firma ta.

Iata ce ar fi bine sa stii despre IMM Invest,
programul prin care ai acces la garantii de stat si

dobanzi subventionate si dezvolti o relatie
contractuala intre firma ta, banca si Stat.

www.imminvest.ro

w
w

w
.im

m
in

ve
st

.ro



Ci:e rebuie sa stii inainte 

sa semnezi contractele de finantare: 

IMM Invest sustine IMM-urile romanesti prin 
acordarea unor facilitati de capital de lucru 
si/sau investitii, cu garantia statului. Ai 
subventionata dobanda pe o perioada de 8 luni de 
la prima utilizare din credit, dar fara a depasi data de 
31 decembrie 2022 (inclusiv). In plus, nu platesti 

comisioanele aferente garantiei FNGCIMM pe toata 
perioada de finantare. 

AGRO IMM Invest 
Acest subprogram, din cadrul IMM Invest, se 
adreseaza beneficiarilor care isi desfasoara 
activitatea in domeniul agriculturii, pescuitului, 
acvaculturii si sectorului alimentar, oferindu-le 
garantia statului si un grant de 10% aplicat la 
valoarea finantarii garantate. 

Dupa incheierea perioadei subventionate, 
dobanda va fi Robor 3M+2.5% pe an pentru 
capitalul de lucru si Robor 3M+2% pe an pentru 
investitii; 

Modalitati de garantare: 

■ ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale

tuturor conturilor pe care le ai deschise la banca.
Este o garantie ce se indreapta asupra
disponibilitatilor banesti existente in conturile
pe care tu le ai deschise la Banca Transilvania;

■ ipoteca imobiliara sau mobiliara (dupa caz)

asupra bunurilor procurate din creditul pentru
investitii. Este obligatorie inscrierea acesteia in
cazul creditelor pentru investitii;

■ alte garantii sub forma unor ipoteci imobiliare

sau mobiliare suplimentare, in functie de
complexitatea si particularitatea proiectului
finantat;

■ contracte de fideiusiune semnate de
persoana/persoanele cu drept de decizie in

companie;

Statul garanteaza pana la 90% din valoarea 
creditului; 

Atat garantarea creditelor, cat si subventiile de 
dobanzi si comisioane, reprezinta ajutoare de stat 
sau granturi, acordate prin Ministerul Finantelor 
Publice. Acesta nu pot depasi 1.800.000 eur/companie, 
iar in cazul beneficiarilor cu activitate in agricultura, 
piscicultura �i acvacultura: 

■ ajutorul de stat nu poate sa depaseasca 270.000
euro pentru cei din sectorul pescuitului �i
acvaculturii

■ ajutorul nu depaseste 225.000 euro pentru cei
din domeniul productiei primare de produse
agricole

■ ajutorul nu depaseste 1.800.000 euro pentru cei
din sectorul alimentar

Utilizarea banilor trebuie sa o faci in baza 
prezentarii documentelor justificative: facturilor si a 
contractelor aferente; 

In cazul in care rambursezi integral finantarea, la 
termen sau anticipat, se vor radia toate garantiile 
constituite; 

Pe perioada de derulare a creditului, daca nu 

indeplinesti conditiile contractuale se poate ajunge la 
plata anticipata a finantarii acordate in cadrul 

programului si se poate solicita de catre FNGCIMM 
plata garantiei de stat 

Concomitent va avea loc si executarea silita atat de 
catre banca cat si de catre ANAF a garantiilor 
constituite la acordarea creditului, pentru 
recuperarea integrala a creditului, a dobanzilor si 
comisioanelor restante si a ajutorului de stat. lti 

recomandam sa fii atent la toate aceste detalii, pentru 
a nu ajunge intr-o astfel de situatie nedorita; 

Dobanda e subventionata 8 luni de la prima 

utilizare din credit, iar comisioanele de acordare 
si gestiune sunt subventionate pe intreaga 

durata contractuala. 

Proiectele de investitii propuse pentru finantare, 
trebuie sa urmareasca achizitii de spatii comerciale 
sau de productie, utilaje sau echipamente care sa 
asigure cresterea vanzarilor, a profiturilor companiei 
sau a productivitatii; 

In cazul creditelor pentru capital de lucru, banii 
din credit vor fi utilizati pentru activitatea curenta 
a firmei, respectiv: furnizori de materii prime si 
marfuri, furnizori de utilitati, plata obligatiilor la 
bugetele statului, plata salariilor, alte plati ale 
activitatii curente; 
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Recomandarea noastra:

Avand in vedere situatia actuala, recomandarea 
noastra e sa folosesti banii pentru:

plata salariilor, oamenii fiind cea mai 
importanta resursa a companiei tale; 

plati catre furnizorii curenti, pentru ca e 
posibil sa se reduca termenele de plata;

diversificarea produselor si a modalitatilor de 
vanzare;

reorientarea unei parti din activitate;

daca investesti in echipamente, asigura-te ca 
acestea aduc un plus valoare activitatii tale, 
adica iti cresc vanzarile sau te ajuta sa 
eficientizezi costurile;

Nu poti folosi creditele IMM Invest pentru
refinantarea altor credite sau pentru finantarea
altor proiecte cu fonduri nerambursabile. Vom
face verificari atat noi cat si FNGCIMM, pe
intreaga perioada;

Poti accesa pana la 10 milioane lei/companie, 
valoarea creditelor fiind dimensionata in functie 
de marimea societatii si de alti indicatori 
financiari, astfel incat finantarea capitalului de 
lucru sa nu depaseasca 5 milioane lei;

Asigura-te ca vei putea rambursa creditele in 
siguranta si ca vei putea sustine dobanda si 
dupa expirarea subventiei;

Dimensioneaza-ti corect capitalul de lucru. O 
supra!nantare pe termen scurt poate aduce 
ulterior dezechilibre grave in cash "ow si 
di!cultati la rambursare;

Informeaza-te asupra activitatilor restrictionate 
dupa codul CAEN;

Bunurile finantate din credit si aduse in garantie 
trebuie asigurate;



03

w
w

w
.im

m
in

ve
st

.ro

Incepand cu anul viitor, vei depune la FNGCIMM 
un raport care sa cuprinda urmatoarele date:

Scopul acestuia e sa identifice efectele 
participarii la schema de ajutor de stat.

Cifra de afaceri ....………………....... . . . . . . . . . .lei; 

Cresterea cifrei de afaceri fata de anul 
anterior ……………..%;

Profitul/Pierderea brut(a): .……………….......lei ;

Cresterea profitului brut fata de anul anterior 
………….……..%;

Numarul mediu anual de personal ………..... ;

Cresterea numarului mediu anual de personal 
fata de anul anterior ……….%;

Ponderea diversificarii produselor 
vandute/serviciilor prestate (in cadrul 
aceluiasi cod CAEN) ………%.

La ce trebuie sa fii atent 
pe toata durata creditului:

Trebuie sa pastrezi toate documentele (cereri, 
declaratii, contracte, acorduri) timp de 10 ani de 
la acordare, astfel incat sa le poti pune la 
dispozitia Ministerului Finantelor Publice, 
FNGCIMM sau Consiliului Concurentei, pentru 
verificare, oricand e nevoie;

Conform legii 81/1999 privind emiterea 
garantiilor de stat, acestea se deruleaza prin 
intermediul Ministerului Finantelor Publice. In 
cazul in care nu onorezi obligatia de plata catre 
finantator, va trebui sa restitui echivalentul 
cheltuielilor efectuate de Minister. Pentru 
recuperarea sumelor platite din ajutor, 
ministerul are prioritate asupra activelor si 
veniturilor tale, in baza legislatiei in vigoare 
privind obligatiile datorate bugetului de stat;

Ca sa modifici conditiile initiale de aprobare, 
trebuie sa soliciti aprobarea de la banca. Ne 
ocupam noi cu notificarea FNGCIMM; 

Liniile de credit pot fi prelungite la scadenta, o 
singura data si pot fi transformate in credite cu 
grafic de rambursare pe o perioada de maxim 36 
de luni;

Daca nu vei respecta conditiile schemei 
ajutorului de stat (documentul pe care l-ai 
semnat la primirea garantiei de stat) vei fi 
obligat sa rambursezi ajutorul de stat si 
dobanda legala;

Trebuie sa notifici atat banca cat si FNGCIMM 
inainte de orice modificare a structurii 
actionariatului, fuziuni, divizari, etc. pentru a 
evita posibilitatea declararii scadentei anticipate 
a creditelor IMM invest;



Suntem aici sa te sustinem.

Te poti baza pe sprijinul nostru ori de cate ori e necesar,
astfel incat experienta ta in programul IMM invest

sa fie una cat mai placuta.

Succes!


