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STIM CA FIECARE INTREPRINZATOR ARE PROPRIILE SALE NEVOI 

FINANCIARE SI FACEM TOATE EFORTURILE NECESARE PENTRU A LE 

SATISFACE, CONSECVENTI IDEII CA SUCCESUL NOSTRU ESTE DAT DE 

SUCCESUL CLIENTILOR SI PARTENERILOR NOSTRI. 

 
 

 

 

CE OFERIM MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ 

 

Principala cauza de respingere a cererilor de credit ale IMM-urilor este lipsa garantiilor. 
Utilizarea garantiei FNGCIMM elimina aceasta cauza si, in plus, diminueaza costurile aditionale 
ale creditului printr-o valoare a comisionului de garantare mai redusă decat costurile generate de 

constituirea garanțiilor imobiliare. 
Consecvent misiunii sale de facilitare a accesului la finanţare al IMM-urilor, FNGCIMM acorda 
garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de acestea de la bănci comerciale sau din 
alte surse. 
Garantia Fondului este cea mai lichida garantie, platibila in maxim 90 zile de la initierea 
procedurii judiciare, fata de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.  
 
 
 

 

CE NE RECOMANDĂ 

 

FNGCIMM este lider de piata in domeniul garantarii creditelor. 

In cei 11 ani de activitate am sustinut peste 41.000 de IMMuri prin garantarea, din surse 

proprii, de credite in valoare de peste 4,9 miliarde Euro, in parteneriat cu principalele 29 banci 

comerciale care isi desfasoara activitatea in Romania. 

Numai in ultimii 4 ani, de la debutul crizei economice in tara noastra, FNGCIMM a emis un 

numar de peste 35.000 de garantii, in cuantum de cca. 2 miliarde EUR, aferente unui volum de 

credite sustinute de peste 4 miliarde EUR si, poate ceea ce este mai important, salvarea sau 

crearea a peste 300.000 de locuri de munca. Peste 1.800 de beneficiari au avut acces la 

fondurile europene, ca urmare a garantiilor in cuantum de peste 500 mil EUR acordate Fond. 
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PRODUSE DE GARANTARE 

 

FNGCIMM colaboreaza cu majoritatea instituţiilor bancare în baza unor convenţii de lucru, în 
care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de 
garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate. 

FNGCIMM SA IFN acordă garanții atât din surse proprii cât și din surse în administrare, puse 

la dispoziție de Ministerul Agriculturii. 
 
 

I. Garantii acordate din surse proprii 
 

Este eligibil orice beneficiar care se încadrează în categoria IMM potrivit Legii nr. 
346/14.07.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 681/29.07.2004, cu orice modificări şi completări 
ulterioare (societăţi comerciale, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale). 
 
Procentul maxim de garantare  – 80% din valoarea creditului contractat, dar nu mai mult de 
2,5 mil Euro/IMM. 
 

Datorită volumului din ce în ce mai mare de solicitări de garanții, pentru a răspunde în timp util 

necesităților de garantare ale IMM-urilor, a fost creat un nou mecanism de garantare, care are 
următoarele avantaje: 
 

 IMM-ul obține garanția Fondului într-un termen foarte scurt fata de data aprobării 

finanțării, respectiv 3 zile lucrătoare de la data transmiterii documentatiei de catre banca.  

 Garanţia acoperă până la 80% din valoarea finantarilor aferente investiţiilor şi capitalului 
de lucru. 

 Comisioanele de garantare a caror valoare depaseste 40.000 lei pot fi platite in doua 
transe.  
 

 
II. Garantii acordate din surse în administrare 

1. Garanții acordate în baza Legii 329/2009 – Cap/ VIII Masuri pentru facilitatea accesului 

la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar  

2. Garanții acordate pentru beneficiarii Programului Operațional pt. Pescuit - POP  

3. Garantii guvernamentale acordate in cadrul Programului Kogalniceanu, pentru 

beneficiarii eligibili ai OUG 60/2011 (garantii in numele si contul statului); 
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PRINCIPALELE CONDIŢII DE ELIGIBILITATE  

  
Pentru a beneficia de garanţia Fondului, principalele  criterii de eligibilitate pe care trebuie sa le 
indeplineasca o intreprindere sunt: 

- se încadrează în categoria IMM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu 
modificarile si completari ulterioare; dovada se face cu declaraţia pe propria răspundere a 
reprezentantului/ reprezentanţiilor legali ai societatii prezentată în original pe formularele 
Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la OG nr.27/2006; 
 

- nu este întreprindere în dificultate financiară, nu se află în procedură de executare silită, 
conform declaraţiei pe propria răspundere; 

 
- inregistreaza in ultimii 2 ani financiari incheiati capitaluri proprii pozitive, cu excepţia start-up-
urilor, societatilor cooperative, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale şi 
întreprinderilor familiale. 

 
Aceste conditii vor fi completate de criterii speciale in functie de produsul de garantare solicitat. 

 

 

 

DESPRE FNGCIMM 

 

FNGCIMM SA - IFN este o institutie financiara nebancara, un fond cu capital de risc, 
înfiintat în scopul susţinerii accesului la finanţare a IMM-urilor şi pentru a instrumenta 
programe guvernamentale prioritare destinate relansarii economiei, dezvoltării sustenabile a 
mediului de Afaceri, dezvoltarii exporturilor şi crearii de noi locuri de muncă. 

In baza apartenentei sale la AECM (European Mutual Guarantee Association - asociatie ce 

reuneste peste 40 de fonduri de garantare si contragarantare din 22 de tari europene si Turcia), 

FNGCIMM functioneaza dupa reguli de principiu europene si se afla sub supravegherea 

prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei.  

Consecvent respectarii principiilor economiei de piata, Fondul este preocupat in permanenta de 

oferirea unui răspuns rapid, complet şi profesionist solicitărilor financiare ale clientilor sai, 

graţie unei structuri operaţionale flexibile, unei reţele aflate într-o accelerată dezvoltare şi unei 

strânse colaborări cu partenerii din domeniul bancar. 

La nivel national, putem sa raspundem solicitarilor intreprinzatorilor prin toate cele 3 filiale 

(Fonduri Locale de Garantare), 12 reprezentante si 4 sucursale.  

Detalii pot fi gasite si pe  www.garantare.ro. 

http://www.fngcimm.ro/fisiere/75_Dosar%20garantare%20fonduri%20proprii%20%28Anexa%201%29.pdf
http://www.fngcimm.ro/fisiere/76_Dosar%20garantare%20fonduri%20proprii%20%28Anexa%202%29.pdf
http://www.garantare.ro/
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Schema prin care un IMM eligibil poate obţine o garanţie de la FNGCIMM este 

prezentata mai jos:  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca inca nu ati aflat raspunsuri la intrebarile despre garantiile financiare ale 

FNGCIMM, contactati-ne ! 

FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI  

Adresa: Str. Iulian Ştefan, nr.38, Sector 1, Bucureşti 

Telefoane: 021-310.18.74, 021-310.19.37   

Fax: 021-310.18.57, 021-223.19.21 

e-mail: info@fngcimm.ro  www.fngcimm.ro. 

Pasii de derulare a operatiunii pentru emiterea garantiilor de catre FNGCIMM se 

regasesc in cadrul conventiilor cadru 

 

A 
 încheiate de Fond cu institutiile finantatoare si 

includ:  
 

1. IMM-ul depune la institutia finanţatoare documentaţia de credit. 

2. Institutia finanţatoare analizeaza documentaţia în conformitate cu normele sale proprii, 

aproba creditul si solicita garanţia Fondului conform 

 

A 
, in completarea garantiilor 

proprii propuse de IMM 

3. Solicitarea emisa de institutia finantatoare catre FNGCIMM este insotita de copii 

certificate de institutia finantatoare ale actelor societății, referatului de credit, datelor cu 

privire la colateralul pus la dispozitie de IMM etc. 

4. Fondul analizeaza solicitarea de garantare în conformitate cu normele sale proprii si 

transmite bancii decizia sa (favorabila sau nefavorabila). 

5. In cazul aprobarii emiterii garantiei, institutia finantatoare pune la dispozitia IMM-ului 

creditul solicitat. 

BANCA IMM 

FNGCIMM 
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