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Garantiile FNGCIMM

1. Garantii din fonduri proprii

Beneficiarii eligibili : IMMurile

- FNGCIMM isi asuma in nume personal in fata finantatorului obligatia de a plati un credit în

default, in locul beneficiarului de credit, in procentul acoperit de garantia acordata.

- Condițiile de acordare si de plata a garantiei sunt stipulate in Conventiile de garantare incheiate

cu fiecare finantator in parte, cu aplicarea principiului impartirii riscului intre finantator si

FNGCIMM.

2. Garantii in numele si contul statului

Se acorda pe baza resurselor si in numele si contul statului, FNGCIMM SA-IFN actionand in

calitate de mandatar al statului roman.

- Se acorda in cadrul programelor guvernamentale si au rol strategic in concordanta cu

politica economica a Guvernului.

- Beneficiarii eligibili sunt stabiliti de autoritatile publice initiatoare ale programelor/masurilor

de sprijin.

- Condițiile de acordare si plata a garantlor de stat, precum si procentele comisioanelor de

garantare sunt stabilite prin acte normative specifice fiecarui Program.

3. Garantii din surse in administrare 

- Se acorda din fonduri date in administrare de catre diverse autoritati publice, FNGCIMM SA-

IFN actionand in calitate de mandatar al statului roman. .

- Beneficiarii eligibili, conditiile de acordare si plata garantiilor din surse in administrare, precum si  

procentele comisioanelor de garantare, sunt stabilite prin acte normative specifice.

- Creantele rezultate au regimul stabilit prin actele normative in baza carora au fost acordate. 

Recuperarea lor se va efectua in conditiile acelorasi acte normative.
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Cum se obține o garanție FNGCIMM?

1. Completează

documentația cerută de 

finantațor, conform 

normelor acestuia;

2. Prezintă declarația de 

încadrare în categoria IMM 

si declara că nu se afla“în 

dificultate”;

3. Prezintă bilanțuri aferente

ultimelor exerciții

financiare încheiate.

1. Primește cererea de 

finanțare; 

2. Aprobă finanțarea 

cu garantia din 

partea FNGCIMM;

3. Transmite cererea

de garantare către

FNGCIMM.

1. Primește solicitarea de 

garantare; 

2. În baza analizei proprii, 

aprobă garanția;

3. Semnează contractul 

de garantare/ 

scrisoarea de garantare 

cu banca .

3



FNGCIMM – sprijin pentru sectorul

antreprenorial si beneficiarii publici

> 25 
miliarde lei 

Garantii
acordate

> 78.000 
de Garantii
Acordate

> 40 
miliarde lei 

Credite
garantate

2017 - 2018

De la infiintare, in anul 2002  



FNGCIMM in cifre
Semestrul I 2018 

47,5 milioane lei profit net,                   
+ 50% fata de semestrul I 2017

3,03 miliarde lei garantii acordate,  
+ 9 % fata de semestrul I 2017

21.520 garantii acordate (Inclusiv Programul

Prima Casa )



Focus START UP NATION

Peste 5.000
de garantii
acordate

8.444 de 
proiecte

finantate in 
Program

770 milioane
de lei



Multumesc !

Andra VERES, Director Garantare FNGCIMM
Andra.veres@fngcimm.ro


