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Implicarea FNCGIMM in facilitarea 
accesarii fondurilor structurale/ europene  

 



 Misiunea FNGCIMM este reprezentata de sustinerea accesului IMM-urilor la 
finantare 

 De la inceputul activitatii sale si pana in prezent Fondul a emis pe baza capitalurilor 
sale proprii un numar de aproximativ 34.000 de contracte de garantare in valoare 
de peste 8,3 miliarde lei 

 La finalul anului 2011 soldul creditelor garantate de FNGCIMM pe baza fondurilor 
sale proprii (expunerea sistemului bancar fata de Fond) era de aproximativ 1,25 
miliarde euro pentru circa 10.000 de clienti 

 Fondul a inceput sa creasca semnificativ volumul garantiilor acordate incepand cu 
anul 2009 confirmand in acest fel caracterul anticiclic al politicii sale de sustinere a 
accesului la finantare pentru IMM-uri in momentele in care acesta este 
restrictionat 
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Graficul de mai sus indica faptul ca ponderea agriculturii in volumul de garantii acordate de FNGCIMM pe baza 
capitalurilor sale proprii este relativ scazuta. Acesta este motivul pentru care Fondul deruleaza programe de 
garantare in colaborare cu Ministerul Agriculturii care s-au materializat in volume de garantii acordate asa cum sunt 
redate in graficul de mai jos 
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Estimam ca volumul total al proiectelor de investitii sustinute de garantiile acordate in baza surselor primite in 
administrare de la MADR este de circa 900 milioane euro. 
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Programe in administrare derulate de FNCIMM impreuna cu MADR 

Legea 329 
Garantiile se acorda fermierilor si procesatorilor de produse agricole pentru credite pe termen scurt destinate finantarii nevoilor de 
capital de lucru. 
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 care lucreaza 

suprafete de teren aflate in proprietate sau arendate pe baza de contract, cresc animale, realizeaza productie agricola, 
prelucreaza, comercializeaza produse agricole sau executa lucrari agricole. 

▫ Conditii de eligibilitate: 
▫ 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) 
▫ Nu figureaza cu credite restante la CRB sau daca acestea fugureaza in CRB finantatorul confirma rambursarea acestora 
▫ Nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului al caror mod de plata nu a fost reglementat 
▫ Prezinta institutiilor finantatoare garantii colaterale de cel putin 20% din valoarea finantarii. Restul de pana la 80% este 

acoperit de garantia acordata in cadrul programului 
▫ Beneficiarii au un rating bancar care permite acordarea de garantii. Comisionul de garantare se stabileste in functie de 

ratingul determinat de finantator in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene numarul 155/02/2008 
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Programe in administrare derulate de FNCIMM impreuna cu MADR 

OUG 74/2009 - APIA 
Garantiile se acorda crescatorilor de pasari si porcine precum si beneficiarilor masurilor de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II din 
cadrul PNDR 2207-2013 respectiv masurile 211,212 si 214. Creditul garantat trebuie sa fie destinat finantarii nevoilor de capital 
circulant. 

Beneficiarii eligibili :  
▫ Persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale constituite conform OUG nr. 44/2008 sau persoane juridice 

care detin, cresc sau exploateaza pasari/porcine individual sau in forme juridice in scopul obtinerii productiei agricole 
▫ Fermieri (persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau grupuri) beneficiari ai masurilor 211, 212 si 214 

din cadrul Axei II PNDR 2007-2013 care desfasoara activitati agricole pe terenuri agricole din zonele vizate indiferent de 
statutul juridic al terenului si care respecta bunele conditii agricole si de mediu. 

▫ Conditii de eligibilitate: 
▫ Nu se afla in dificultate financiara (asa cum aceasta este definita in Comunicarea Comisie C244/2004) 
▫ Solicitantul trebuie sa detina Adeverinta de Inregistrare Beneficiar emisa de APIA 
▫ Beneficiarii au un rating bancar care permite acordarea de garantii. Comisionul de garantare se stabileste in functie de 

ratingul determinat de finantator in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene numarul 155/02/2008 
▫ Bancile prin care se poate accesa acest tip de garantie sunt CEC,OTP,BCR,BT, PIRAEUS,CARPATICA,RIB si LEUMI pentru crescatorii de 

animale si BT,CEC,OTP, CARPATICA pentru beneficiarii masurilor din Axa II PNDR 2007-2013. 
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Programe in administrare derulate de FNCIMM impreuna cu MADR 

POP – Programul Operational pentru pescuit 

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 

 
▫ Conditii de eligibilitate: 

▫ Nu se afla in dificultate financiara (asa cum aceasta este definita in Comunicarea Comisie 
C244/2004) 

▫ Garantia se acorda intr-un procent de maxim 80% cu o prima de garantare anuala de 1% 
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Programe in administrare derulate de FNCIMM impreuna cu MADR 

OUG 79 

Beneficiarii scrisorii de garantie emise de FNGCIMM sunt cei prevazuti la art.3 din OUG 79/2009 pentru care a fost 
obtinut avizul MADR respectiv: comunele, asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora precum si 
organismele de drept public care au incheiate contracte de finantare nerambursabila cu APDRP in calitate de 
beneficiari publici.  

 
▫ Conditii de  accesare a garantiei: 

▫ Solicitarea de emitere a scrisorii de garantie sa fie facuta in conformitate cu modelul de solicitare prevazut 
in Anexa 2 la HG 1262/2009 si sa prezinte documentatia prevazuta la pct. 13 din HG 1262/2009 

▫ Solicitantul prezinta FNGCIMM acordul de garantare prevazut in anexa 1 la HG 1262/2009 
▫ Solicitantul face dovada platii comisionului (copia OP-ului) de acordare a scrisorii de garantie calculat in 

conformitate cu art.7 lit b) din HG 1262/2009 
▫ Valoarea unei scrisori de garantie va fi de 110% din valoarea avansului prevazut in contractele de finantare 

nerambursabila incheiate cu MADR. La momentul actual valoarea comisionului de garantare este de 0,05% lunar 
▫ Garantia se acorda de catre FNGCIMM in cadrul unei zile lucratoare prin prezentarea documentatiei la sediul 

Fondului sau a unitatilor sale teritoriale. 
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Alte programe in administrare desfasurate de FNGCIMM 

OUG 9 – Garantii emise in numele si contul 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. 

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 au o componentă de realizare de lucrări şi/ sau achiziţie de echipamente de cel puţin 
50% din valoarea eligibilă a proiectului. Finanţarea garantată  acoperă  maximum 15% din valoarea 
totală a proiectului exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar.  
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Alte programe in administrare desfasurate de FNGCIMM 

Programul Kogalniceanu – Garantii emise in numele si contul statului roman 

                 Programul M. Kogălniceanu este un program multianual pe perioada 2011-2013 de  încurajare   şi 
de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor. 

       Garantiile acordate in baza OUG 60/2011 sunt garantii de stat – FNGCIMM actioneaza ca  mandatar al 
statului roman, in limita unui plafon de garantare anual pus la dispozitia Fondului  de catre MFP si aprobat prin 
hotarare a Guvernului. Pentru anul 2012, plafonul garantiilor  este de 1,2 mil lei. 

       Valoarea unei garantii individuale -maxim 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea  creditului de 
maximum 125.000 lei/I.M.M./an 

       Valoarea liniei de credit nu trebuie să depăşească 30% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni/   50% din cifra 
de afaceri pe ultimele 12 luni daca nu are in derulare alte credite pe termen  scurt. 

        Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru: cheltuieli privind  aprovizionarea, producţia, 
desfacerea, executarea de lucrări şi/ sau prestarea de servicii;  cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea 
stocurilor; alte tipuri de cheltuieli  necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli 
asimilate; plata  impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat; alte 
costuri de operare 
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Alte programe in administrare desfasurate de FNGCIMM 

Programul de reabilitare termica – Garantii emise in numele si contul statului roman 

Program de reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, 
conform OUG nr.69/2010.  Plafonul alocat pentru anul 2012 este de 200 mil lei. 
  
 Garanţia acoperă maxim 90% din devizul de executare a lucrărilor, anexă la devizul general, dar nu mai mult decât 
echivalentul în lei, inclusiv TVA, a 1.850 EUR/cameră de locuit conform datelor înscrise în lista proprietarilor 
prezentată finanţatorului,  pentru credite solicitate de asociaţiile de proprietari/echivalentul în lei, inclusiv TVA, a 
7.400 EUR pentru clădirea tip locuinţă unifamilială 

Garantii acordate pentru  stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând 

întreprinzătorilor tineri – Garantii emise pe baza capitalurilor proprii ale FNGCIMM 

Programul consta in acordarea de garantii beneficiarilor care obtin pana la finele anului 2012 alocaţii 
financiare nerambursabile (AFN). 
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                                         Avantajele utilizarii  

                   

pentru IMM-uri 

 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; 

produselor de garantare        

 

pentru institutiile finantatoare 

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 

medie 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. 
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Reteaua teritoriala  

Filiale (3) Reprezentante (8) Sucursale (4) 
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Documentatia necesara: 
 
1. Documentatia ceruta de 
finantator, conform normelor 
acestuia; 
2. Declaratia de incadrare in 
categoria IMM; 
3. Declaratia pe proprie 
raspundere a IMM-ului ca nu 
este “in dificultate”; 
4. 2 bilanturi aferente ultimelor 
exercitii financiare incheiate. 

 

1. Primeste cererea de 
finantare;  
2.Aproba finantarea cu 
garantia din partea FNGCIMM; 
3.Transmite cererea de 
garantare catre FNGCIMM 

 

1. Primeste solicitarea de 
garantare;  
2. Aproba garantia; 
3. Transmite cererea de 
contragarantare catre Fondul 
de Contragarantare. 
4. Comision de garantare 
redus constituind Ajutor de 
Minimis, urmare a 
contragarantarii. 

 

IMM Finantator FNGCIMM 
Cererea de 
finantare 

Cererea de 
garantare 

Circuitul standard de obtinere a garantiei FNGCIMM 
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Alte detalii privind mecanismele și instrumentele de operare ale Fondului Român de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, programele guvernamentale 
aflate in administrare, precum si cadrul legal de derulare , pot fi regăsite pe site-ul 

 www.fngcimm.ro 
www.garantare.ro 

 sau prin solicitare de informaţii la e-mail: 
office@fngcimm.ro 

Va multumim pentru atentie! 
 


