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Despre noi

 FNGCIMM este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc,
având ca unic acționar statul român, prin MFP.
 Garantăm finanțările acordate de către instituțiile de credit, în
principal IMM -urilor, dar și altor tipuri de beneficiari.
Categorii de finanțări

 Finanţări pe termen mediu şi lung: credite pentru investiţii
(ex.realizarea de noi capacităti de producţie, retehnologizarea
capacităţilor de producţie existente, achiziţia de utilaje, maşini,
instalaţii, clădiri, s.a);
 Finanţări pe termen scurt: linii de credit pentru asigurarea
capitalului de lucru, credite de exploatare, credite pentru finanţarea
cheltuielilor şi stocurilor credite pentru prefinanţarea exporturilor;
 Scrisori de garanţie bancară pentru participarea la licitații, pentru
plata avansului, alte tipuri de SGB emise de finanțatori.
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Avantajele garanției FNGCIMM
 Garanția maximă este de 2,5 mil. Euro/beneficiar (grup de
debitori);
 Procentul maxim de garantare este de 80% din valoarea
finanțării;
 Stimulează băncile pentru a explora noi segmente de piață și
pune lichiditățile în mișcare pentru finanțarea proiectelor
viabile, dar care nu dispun de colateralul necesar;
 Se acordă garanții pentru toate domeniile economice, cu câteva
excepții, ex: intermedieri financiare, activităţi de jocuri de noroc
şi pariuri, activităţi de investigare şi protecţie;

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM

Avantajele garanției FNGCIMM
 Pentru acordarea garanției nu se cere o documentație suplimentară
față de cea solicitată pentru dosarul de credit;
 Creditul se obține într-un timp mai scurt datorită procesării rapide a
cererii de garantare;
 Sunt eliminate costurilor aferente înregistrării unor ipoteci sau gajuri
în favoarea băncii drept colateral;
 Garanția FNGCIMM este irevocabilă, necondiționată și platibilă în
maxim 90 de zile în cazul declanșării procedurii judiciare.
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Criterii generale de eligibilitate
 Beneficiarul trebuie să se încadreze în categoria IMM, conform
legii 346/2004;
 Dispune de garanţii colaterale de min. 20% din valoarea creditului
şi a dobânzilor aferente;
 Nu se află în dificultate financiară;
 Nu figurează la CRB cu credite restante;

 Nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat
al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat sau
pentru care nu există posibilitate de redresare;
 Nu se află în procedura judiciară a insolvenţei;

 Se încadrează, conform reglementărilor BNR, în categoria de risc:
standard, în observaţie sau substandard;
 Are un rating care permite acordarea de garanţii, conform
Comunicarii Comisiei Europene nr. 155/02/2008.
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Cum se obține o garanție FNGCIMM?

IMM

1. Completează documentația
cerută de finantațor, conform
normelor acestuia;
2. Prezintă declarația de încadrare
în categoria IMM;
3. Declară pe proprie răspundere
că nu se afla“în dificultate”;
4. Prezintă bilanțuri aferente
ultimelor exerciții financiare
încheiate.

Cererea de
finanțare

FINANȚATOR

Cererea de
garantare

FNGCIMM

1. Primește cererea de
finanțare;

1. Primește solicitarea de
garantare;

2. Aprobă finanțarea cu
garantia din partea
FNGCIMM;

2. În baza analizei proprii,
aprobă garanția;

3. Transmite cererea de
garantare către FNGCIMM.

3. Semnează contractul de
garantare/ scrisoarea de
garantare cu banca .
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Tipuri de garanții acordate
Garanții acordate din surse proprii
Beneficiari: IMM-uri, conform Legii 346/2004
- Garanții emise în baza convențiilor exprese
- Garanții emise în baza convențiilor plafon
Garanții acordate din surse în administrare de la MADR
Beneficiari: IMM-uri, beneficiari publici din FEADR și FEGA (UAT)
- Garanții acordate pentru finanțarea capitalului de lucru a IMM-urilor din agricultură
- Garanții pentru credite de investiții și pentru încasarea avansului de la AFIR
- Garanții pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și a fermierilor
- Garanții pentru proiecte de infrastructură rurală, tehnico-ediliară și drumuri forestiere
- Garanții pentru programul operațional de pescuit POP

Garanții acordate în nume și cont stat
- Garantii acordate IMM-urilor pentru finanțarea capitalului de lucru (până la 5 mil.lei)
- Garanții acordate beneficiarilor de proiecte în domenii prioritare pentru economia
românească, finanțate din instrumentele structurale ale UE
- Garanții acordate în cadrul Programului Prima Casă
- Garanții acordate în cadrul Programului Prima Mașină
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Distribuția garanțiilor FNGCIMM pe sectoare
economice
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Recomandări
 Aveți acces la finanțare, lipsa garanțiilor proprii, nu mai este o problemă!
FNGCIMM poate garanta toate sectoarele care contribuie la relansarea
economică, toate proiectele de investiții ale IMM cu efect de antrenare în
economie şi creatoare de valoare adăugată.
 Accesați banii europeni! FNGCIMM are capacitatea de a garanta toate
cererile de cofinanțare a proiectelor finanțate cu fonduri europene.
 Dezvoltati-vă activitatea! Finanțarea garantată a IMM-urilor cu potenţial
semnificativ de dezvoltare, inovare, de export şi de internaţionalizare a
activităţii este prioritară.
 Beneficiați de parteneriatele FNGCIMM cu principalele 30 de bănci
comerciale , de experienţa noastră în finanţarea și garantarea IMM-urilor!
 Aplicati pentru programele guvernamentale de garantare, am redus
timpul de analiză și acordare a garanțiilor!
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IMM-urile pot contracta un credit cu garanţia FNGCIMM de la 30 de
instituții de credit si institutii financiare nebancare
















Alpha Bank România
Banca Transilvania
Banca Românească-Grup NBG
Bancpost
Banca Comercială Carpatica
Veneto Banca S.c.p.a Italia
Montebelluna
Bank Leumi România
Banca Comercială Feroviară
BCR
BRD - Groupe Societe Generale
CEC Bank
Credit Europe Bank
Credit Agricole Bank România SA
Eximbank
Garanti Bank

















Intesa Sanpaolo Bank Romania
ING Bank
Libra Internet Bank
Millennium Bank
Nextebank
OTP Bank România
Piraeus Bank
ProCredit Bank
Raiffeisen Bank
Romanian Internațional Bank
UniCredit Țiriac Bank
Volksbank România
Banca Română de Credite și Investiții
Motoractive IFN
Deutsche Leasing Romania IFN

Luați legătura cu finantatorul dvs. pentru a accesa garanția FNGCIMM!
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Rețeaua teritorială a FNGCIMM

3 Filiale

4 Sucursale

4 Reprezentanțe

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM

Vă mulțumim pentru atenție!

Fondul Național de Garantare a Creditelor
pentru IMM S.A. – IFN
Str. Ștefan Iulian 38, sector 1 București
Telefon: 021 / 310.18.07
www.fngcimm.ro
info@fngcimm.ro

