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PROGRAMUL IMM PROD 
1. Obiectivul programului: Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și 
nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea 
lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, 
pentru : 
- încurajarea producției autohtone, creșterea capacității de producție,  
- reconversia de la intermediere la producție,  
- digitalizarea activității,  
- alinierea la obiectivele de mediu (inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul 
proceselor de producție). 
 
2. Beneficiarii eligibili:  
- IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri, 
- IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri, 
- Persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care își 
desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție,  
- formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități productive, conform 
legii, 
din zona urbană. 
 
3. Activități finanțate, tipul și valoarea maximă a creditelor garantate, procentele de 
garantare si valoarea maximă a garanției acordate 
Activități propuse spre finanțare: 
- Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție 
sau demararea de activități noi de producție; 
- Construcția, achiziția, amenajarea de hale, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la 
producție sau demararea de activități noi de producție; 
- Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor, 
- Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) 
- Capital de lucru pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de 
producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la 
producție 
- Achiziția de terenuri pentru construcția/amenajarea de hale de producție . 
 
FNGCIMM acordă garanţii în numele şi contul statului român pentru următoarele categorii de 
credite: 
- unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii, inclusiv pentru achiziția de părți 
sociale, şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de 
către stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele 
şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a 
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finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului 
de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei; 
- refinanțarea creditelor acordate inclusiv de alte instituții de credit decât cea pentru care se 
solicită garanția, creditele inițiale fiind pentru finanțarea unor activități eligibile în prezentul 
program. 
 
4. Durata maximă a finanțărilor garantate (acordarea unei perioade de gratie, dacă este 
cazul) și condițiile de prelungire ale acestora 
Perioada de creditare/garantare: 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 60 de luni în 
cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru 
capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioadă de maximum 12 de luni, iar rambursarea 
creditelor în perioada de prelungire se efectuează în conformitate cu graficul de rambursare. 
Perioada de grație: în cazul creditelor de investiții acordate întreprinderilor mici si mijlocii se 
acordă o perioadă de grație de maxim 24 luni pentru rambursarea principalului. 
 
5. Costurile aferente finanțărilor și garanțiilor acordate în cadrul Programului  
- Dobanda aferentă finantarii garantate:  
● ROBOR 3M +1.5 % in cazul creditelor pentru capital de lucru si ROBOR 3M +1% in cazul 
creditelor de investitii; 
● ROBOR 3M + 0.75% pentru proiectele de reconversie de la intermediere la producție, de 
digitalizare a activității.  
- Comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM și comisionul de risc cuvenit Ministerului 
Finanțelor se suportă din bugetul MF și se aproba anual de către MF prin ordin al ministrului. 
- Pentru anul 2022, nivelul comisionului de administrare propus este de 0,25%. 
 
6. Garanții accesorii finantărilor garantate în cadrul Programului 
În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau 
mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. 
 În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de 
stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise 
de beneficiarii programului la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare. 
 În cazul creditelor de investiții pentru digitalizarea activității beneficiarilor (achiziție soft 
+ consultanță etc.) se vor constitui garanții colaterale. 
 
7. Schema de ajutor de stat asociată programului - elaborată în baza cadrului temporar 
Valoarea și perioada de acordare a ajutoarelor de stat, beneficiarilor în cadrul Schemei, precum 
și regulile de cumul se stabilesc în legislația incidentă. 
Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii este compus din: 

⮚ dobanda pe 24 luni, calculata de la data primei trageri a creditului; 

⮚ comisionul de risc si comisionul de administrare, calculate pe toata perioada de 
garantare; 

⮚ 10 %  din valoarea finantarii in cazul creditelor de investitii, 
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cu condiția încadrării în plafonul maxim de 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere. 
Ministerul Finanţelor subvenţionează valoarea comisionului de risc, a comisionului de 
administrare şi dobânzile în procent de 100%, precum şi componenta nerambursabilă în valoare 
de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate în cadrul creditelor de investiții, din 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, de la titlul 55 "Alte 
transferuri" alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de 
stat", în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program. 
Sa se analizeze daca este posibila impunerea unor criterii de eligibilitate suplimentare constand 
in trecerea intr-o categorie superioara ( spre ex. De la microintreprindere la intreprindere mica) 
si/sau a unor conditii suplimentare cum ar fi verificarea de catre finantator a faptului ca nu atinge 
pragurile de insolventa, atat valoric -expunere pe creditor, cat si sub aspectul vechimii 
creantelor. 
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