
Implicarea FNCGIMM in 
facilitarea accesarii fondurilor 

structurale/ europene 



• Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA 

- IFN) a fost înfiinţat în decembrie 2001, în scopul

susţinerii activităţilor întreprinzătorilor (IMM-uri, 

societăţi cooperatiste şi persoane fizice autorizate 

să desfăşoare activităţi economice potrivit legii)

• FNGCIMM SA - IFN facilitează accesul la finanţări prin 

acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare  

contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

• Înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii a fost motivată de importanţa 
sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul lui de a participa la crearea produsului intern 
brut, la dezvoltarea exporturilor, precum şi la crearea de noi locuri de muncă.

Rolul FNGCIMM

Noi garantam pentru ideile tale



Implicarea activa a FNGCIMM in sprijinirea IMM –urilor 

• FNGCIMM garanteaza orice tip de beneficiar care se incadreaza in categoria 
IMM, conform legii 346/2004

• Garantia maxima – 80% din credit, dar nu mai mult de 2,5 mil Eur per debitor

• Beneficiarul nu este in dificultate financiara (nu se afla in insolventa sau nu a 
pierdut mai mult de jumatate din capital in ultimii 2 ani si mai mult de un sfert in 
ultimul an)

• FNGCIMM a acordat in ultimii 2 ani peste 22.000 garantii, in valoare de peste 1,65 
miliarde euro, sustinand credite de peste 3,1 miliarde euro

• Pentru anul 2011, estimam ca un numar de peste 10.000 de IMM-uri vor beneficia 
de garantia Fondului prin intermediul unui nou sistem informatic in care 
comunicarea dintre FNGCIMM si Banca se realizeaza prin intermediul unei 
aplicatii online 

• FNGCIMM a lansat un nou produs prin care acorda garantii beneficiarilor care 
acceseaza fonduri structurale europene (exclusiv FEADR si FEP) in termen de 
2 zile lucratoare pentru o valoarea maxima a garantiei de 2,5 milioane Eur.

Garantiile pot fi contragarantate de catre Fondul Roman de 
Contragarantare



Garantii acordate pentru beneficiarii eligibili ai OUG 79/2009 privind reglementarea 
unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si 
diversificarii economiei in zonele rurale. 

Garantii acordate pentru beneficiarii eligibili asa cum sunt definiti in Legea 
329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor 
publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si 
Fondul Monetar International.

Garantii acordate pentru beneficiarii eligibili ai Fondului European pentru Pescuit 
(FEP).

Garantii acordate pentru beneficiarii eligibili ai OUG 9/2010 privind aprobarea 
Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia 
romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene .

Garantii acordate pentru beneficiarii eligibili ai Programului Prima Casa

 Garantii acordate pentru beneficiarii eligibili ai O.U.G. nr.69/20101 privind
Programul de reabilitare termica a cladirilor de locuit

Programe in administrare

Noi garantam pentru ideile tale



• FNGCIMM acorda garantii pentru obtinerea avansului de la APDRP tuturor 
benficiarilor eligibili pentru toate masurile acreditate prin PNDR

• Garantia maxima – 110% din valoarea avansului

• Garantia se acorda de FNGCIMM intr-o zi lucratoare si se acceseaza prin 
prezentarea documentatiei la sediul FNGCIMM

• Costul garantiei pentru anul 2011 este de 0,06% lunar aplicat la valoarea 
garantiei pentru toata durata de valabilitate si perceput o singura data

• Beneficiarii eligibili sunt comunele, asociatiile de dezvoltare 
intercomunitare ale acestora precum si organismele de drept public

• Beneficiarii au incheiat un contract de finantare/ act aditional cu APDRP 
si nu inregistreaza credite restante la bancile comerciale la data solicitarii de 
acordare a scrisorilor de garantie

Caracteristicile garantiilor acordate in baza OUG 
79/2009

Noi garantam pentru ideile tale



C arac teris tic ile g arantiilor ac ordate in 
baza  leg ii 329/2009

• Garantiile se acorda fermierilor si procesatorilor de produse agricole 
prevazuti in:

 Beneficiarii eligibili : 

– societati comerciale de tip IMM, 

– asociatii agricole constituite conform legii 36/1991 cooperatiei agricole nr 
566/2004

– persoane fizice autorizate precum si intreprinderi individuale si familiale 
constituite conform OUG nr. 44/2008

• Garantia acopera maxim 80% din valoarea creditului solicitat dar nu mai 
mult de 2,5 mil euro per debitor

• Creditul garantat trebuie sa fie destinat finantarii nevoilor de capital circulant

• Beneficiarii nu se afla in dificultate financiara (nu este in insolventa sau nu a 
pierdut mai mult de jumatate din capital in ultimii 2 ani din care un sfert in 
ultimul an)



Caracteristicile garantiilor acordate conform OUG 
9/2009 

• Garantiile acordate in baza OUG 9/2009 sunt garantii de stat – FNGCIMM 
actioneaza ca mandatar al statului roman

• Beneficiari eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale, instituţiile de 
învăţământ superior de drept public acreditate, instituţiile de cercetare-
dezvoltare de drept public  acreditate, operatorii regionali de servicii de 
alimentare cu apă şi canalizare care implementează proiecte finanţate în cadrul 
Axei prioritare nr.1 din Programul Operaţional Sectorial „Mediu” .

• Solicitanţii au încheiat un contract de finanţare cu o autoritate de management sau 
cu un organism intermediar avand calitatea de beneficiari finali ai unui proiect aprobat 
în baza unui memorandum de finanţare ISPA încheiat între Guvernul 
României şi Comisia Europeană

• Proiectele sunt promovate în unul dintre următoarele domenii: infrastructura de 
alimentare cu apa, canalizare si tratarea apelor uzate, infrastructura pentru 
managementul deseurilor, infrastructura destinata educatiei si cercetarii- dezvoltarii, 
infrastructura tehnologica de cercetare si dezvoltare stiintifica, infrastructura in 
domeniul sanatatii si infrastructura in domeniul asistentei sociale, infrastructura rutiera, 
infrastructura de energie, infrastructura turism
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Caracteristicile garantiilor acordate conform OUG 
9/2010 - continuare

• Proiectele au o componentă de realizare de lucrări şi/sau achiziţie de 
echipamente de cel puţin 50% din valoarea eligibilă a proiectului

• Garanţiile individuale pot acoperi maxim 80% din valoarea unui  împrumut

• Finanţarea garantată  acoperă  maximum 15% din valoarea totală a proiectului 
exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza 
contractului de credit. 

• În cazul proiectelor de promovare a 

infrastructurii de turism care au şi o 

componentă de ajutor de stat,

împrumutul pentru care se solicită garanţia

nu poate depăşi valoarea componentei de 

proiect care nu intră sub incidenţa 

ajutorului de stat

Noi garantam pentru ideile tale



Caracteristicile garantiilor acordate beneficiarilor 
din domeniul pescuitului

• Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, Fondul acorda garantii pentru creditele 
destinate finantarii proiectelor eligibile, beneficiarilor selectati ai masurilor: 

–

Masura 1.3 - Investitii la bordul navelor si selectivitate

–

Masura 1.4 - Pescuitul de coasta la scara redusa

–

Masura 1.5 - Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare de pescuit

–

Masura 2.1 - Acvacultura

–

Masura 2.2 Pescuit in apele interioare

–

Masura 2.3 Prelucrarea si comercializarea pestelui

–

Masura 3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi

• Garantia maxima – pana la 80% din valoarea unui credit, dar nu mai mult de 2,5 mil Eur per debitor

• Solicitantul nu se afla in dificultate financiara (nu este in insolventa, nu a pierdut mai mult de 
jumatate din capitalul social in ultimii 2 ani si un sfert in ultimul an)

• Dispune de garantii materiale pentru partea din credit neacoperita de garantia FNGCIMM

Noi garantam pentru ideile tale



DE  C E  G AR AN TIA  FN G C IM M  S .A .-IFN
Avanta je  

     privind utilizarea  produs elor de g arantare 
pentru  benefic iari                               pentru 

banc a     eliminarea principalei cauze de respingere a 
cererii de credit (lipsa garantiilor) prin utilizarea 
garantiei Fondului, in completarea garantiilor 
proprii;

 posibilitatea stabilirii unei relatii directe, utila 
clarificarii tuturor elementelor care ar putea 
conduce la intarzieri in obtinerea finantarii;

 diminuarea incertitudinii acordarii 
creditului/scrisorii de garantie;

 diminuarea costurilor aditionale 
creditului/scrisorii de garantie prin 
reducerea/eliminarea garantiilor imobiliare;

 optimizare, flexibilitate mai mare a finantarilor 
solicitate bancilor, fara a prezenta garantii 
proprii suplimentare;

 economie de timp de min. 7 zile fata de 
utilizarea garantiilor ipotecare.

 Impartirea riscului de credit asumat, prin 
preluarea pana la 80% a riscului de credit de 
catre FNGCIMM, prin garantia irevocabila si 
neconditionata, care este cea mai lichida 
garantie. Garantia este platibila in max. 90 
zile de la initierea procedurii judiciare, fata 
de min. 2 ani, durata de executare a unei 
ipoteci.

 Reducerea nivelului de provizionare a 
creditelor.

 Cresterea volumului de creditare pentru 
clientii solvabili dar cu garantii proprii 
insuficiente.

 Majorarea volumului creditelor deja acordate 
unui client solvabil, fara a i se solicita 
garantii materiale suplimentare.



RETEAUA TERITORIALA 
3 filia le, Fonduri Locale de Garantare
12 reprezentante 
4 s uc urs a le



Va multumim pentru atentie!

Noi garantam pentru ideile tale

FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR 
PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

www.fngcimm.ro
www.garantare.ro
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