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PROGRAMUL INNOVATION 
 
1.Obiectivul programului: sprijinirea realizarii inventiilor, sustinerea activitatilor la export ale 
IMM-urilor (constand in stimularea exporturilor româneşti, susţinerea tranzacţiilor 
internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate),  stimularea comertului on-line și 
digitalizarii, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, 
mediu, digitalizare si cofinantarea investitiilor strategice in complementaritate cu HG807/2014, 
constand in:   
 
1.1 Acordarea de garantii guvernamentale de pana la 80% din valoarea finantarilor, IMM-
urilor din domeniul cercetarii – dezvoltarii, precum și preponderent IMM-urilor care activeaza in 
industria exportatoare, nepoluanta, in vederea retehnologizarii, pentru asigurarea lichiditatilor 
si finantarea investitiilor; 
1.2 Acordarea de garantii guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de pana 
la 80% din valoarea finantarilor, în completarea granturilor acordate prin program, IMM-urilor 
cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 mil. €, pentru 
software certificat de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP);  
2.Beneficiarii eligibili: IMM-uri, inclusiv start-up uri, care indeplinesc conditiile de eligibilitatein 
cadrul programului/schemei de ajutor de stat;  
 
3.Tipul și valoarea maximă a creditelor garantate, procentele de garantare si valoarea maximă a 
garanției acordate 
 
F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţii pentru următoarele categorii de credite: 
- unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe 
credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin M.F., în procent de 
maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare 
aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 
5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea 
maximă a finanţării este de 2.000.000 lei; 
 
4.Durata maximă a finanțărilor garantate (acordarea unei perioade de gratie, dacă este cazul) și 
condițiile de prelungire ale acestora 
 
Perioada de creditare/garantare: maxim 120 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 cu maxim 12 de luni, cu grafic de rambursare in acesta 
perioada. 
 
Perioada de gratie: in cazul creditelor de investiții acordate întreprinderilor mici si mijlocii se 
acordă o perioadă de grație de maxim 24 luni. 
 
5.Costurile aferente garanțiilor acordate în cadrul Programului  
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Comisionul de administrare si de risc se aproba prin ordin anual al Ministrului de Finante si se 
suporta din Schema de ajutor de stat asociată programului. 
Pentru anul 2022, comisionul de administrare este de 0,25%. 
 
Schema de ajutor de stat asociată programului 
 
6.Valoarea ajutorului de stat acordat beneficiarilor în cadrul Schemei, precum și perioada de 
acordare a ajutoarelor de stat. 
 
Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu 
cifra de afaceri mai mică de 1 mil. €, pentru software certificat de e-commerce și de administrare 
a unei firme (de tip ERP), 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 % in cazul creditelor de investitii 
 
7.Dobanda la finantarea garantata:  
● ROBOR 3M +1.5 % in cazul creditelor pentru capital de lucru si ROBOR 3M +1% in cazul 
creditelor de investitii. 
Fișele prezentate au în vedere propunerea de a acorda garanții individuale, însă în funcție de 
dezvoltarea și diversificarea capacității operaționale la nivelul FNGCIMM, poate fi analizată 
oportunitatea dezvoltării propunerilor, împreună cu implementarea garanției de portofoliu 
plafonată și/sau neplafonată, în cadrul căreia FNGCIMM poate prelua o cotă-parte de până la 
80% din tranșa care suportă prima pierdere din finanțările acordate de către intermediarii 
financiari, stabilită la nivelul pierderilor așteptate. 
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