RAPORT DE ACTIVITATE
al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN
30.10.2019 - 28.10.2020

Bucureşti

PREAMBUL
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN
(denumit în prezentul Raport şi: FNGCIMM SA-IFN, FNGCIMM sau Fondul) a fost înfiinţat în
anul 2001 în baza Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii şi a Hotărârii de Guvern nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea FNGCIMM, ca
persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu
acţionar unic Statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.
Misiunea FNGCIMM, stabilită prin Actul Constitutiv al societăţii aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 1.211/2001 cu modificările şi completarile ulterioare, constă în îmbunătăţirea
accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a altor categorii de
beneficiari prevăzute în programele guvernamentale date în administrare Fondului.
Prin valoarea capitalurilor proprii, complexitatea şi volumul activităţilor de garantare pe
care le desfăşoară, precum şi reţelei teritoriale care acoperă întreg teritoriul ţării, FNGCIMM
SA-IFN este cea mai reprezentativă instituţie financiară care funcţionează în România în
scopul garantării creditelor.
De la data de 31.05.2002, când a fost emisă prima garanţie de către FNGCIMM,
activitatea Fondului s-a dezvoltat, în sensul lărgirii categoriilor de beneficiari (IMM-uri,
persoane fizice, UAT-uri), diversificării surselor de finanţare a garanţiilor acordate de Fond
(fonduri proprii, surse în administrare şi programe guvernamentale în care FNGCIMM a fost
mandatat de MFP să acorde garanţii în numele şi contul statului) şi îmbunătăţirii
caracteristicilor produselor de garantare.
Evoluţia activităţii de garantare a FNGCIMM este prezentată în tabelul următor:
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Garantii acordate de FNGCIMM in perioada 2002-2020 Toate sursele
An

Numar
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2019 01-10
Subtotal 2002 - 31.10.2019
2019 11-12
2020
Subtotal 01.11.2019-28.10.2020
Total General
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21
154
110
333
1,461
2,165
1,579
18,383
31,711
29,089
38,791
36,679
35,373
40,294
31,577
30,998
28,868
19,392
346,978
4,979
33,526
38,505
385,483

2

Finantare (lei)
8,102,426.00
96,223,569.24
70,285,995.23
256,848,848.76
867,059,725.35
1,400,187,359.91
1,379,661,270.05
5,653,411,876.12
7,908,985,702.19
8,172,039,560.19
11,437,471,734.07
11,045,531,712.20
10,080,269,567.67
10,332,453,644.83
7,965,120,676.18
8,531,929,971.83
7,401,050,888.04
4,820,790,164.17
97,427,424,692.03
1,295,011,690.96
19,407,661,180.58
20,702,672,871.54
118,130,097,564

Garantie (lei)
4,239,204.28
41,626,663.82
34,162,978.18
127,670,988.38
429,467,229.80
730,156,957.31
707,844,251.88
2,748,692,910.42
4,042,051,173.00
4,502,520,702.51
6,675,552,698.97
6,903,014,343.94
6,429,319,292.13
6,835,824,368.68
4,926,054,706.68
5,372,382,261.07
4,577,231,384.23
2,869,447,783.73
57,957,259,899.01
848,872,126.72
15,799,144,797.66
16,648,016,924.38
74,605,276,823
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Concluzii:
 În 10 luni din anul 2020 au fost acordate 10% din numărul total de garanţii acordate
de FNGCIMM în 18 ani (2002 – 2019).
 Valoarea garanţiilor acordate în primele 10 luni din anul 2020 reprezintă 27,3% din
valoarea tuturor garanţiilor acordate de FNGCIMM în 18 ani (2002 – 2019).
 În perioada 01.01-28.10.2020 au fost acordate de 2 ori mai multe garanţii faţă de
perioada 01.01-31.10.2019, cu o valoare de 5,5 ori mai mare, programul IMM
INVEST având contribuţia majoră la această creştere.
 La data de 30.09.2020, FNGCIMM SA-IFN a avut o cifră de afaceri de 118.965.467 lei
şi a înregistrat profit net în valoare de 73.177.557 lei.

1. STATUS FNGCIMM SA-IFN LA DATA DE 31.12.2019
La data de 1 ianuarie 2020, FNGCIMM administra trei programe guvernamentale, Prima
Casă, Investeşte în tine şi Prima Maşină, adresate persoanelor fizice, acestea reprezentând
aprox. 57% din cele 28.206 garanţii emise în anul 2019, diferenţa de 43% fiind garanţii din
surse proprii (Start-up Nation, OPTIMM, Plafon), precum şi garanţii şi scrisori de garanţie
acordate din surse în administrare (MADR).
Portofoliul de garanţii în sold la 31.12.2019 era:
Sold portofoliu

Număr

Valoare (mii lei)

Total, din care :

238,494

20,967,824

- surse proprii
- surse administrare
- nume şi cont stat

3,822
2,190
232,482

762,720
2,264,961
17,940,143

Concluzii:
 În primele 10 luni din anul 2020 au fost acordate 15% din numărul total de garanţii
aflate în soldul FNGCIMM la data de 31.12.2019.
 Valoarea garanţiilor acordate în primele 10 luni din anul 2020 reprezintă 75,4% din
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valoarea tuturor garanţiilor aflate în soldul FNGCIMM la data de 31.12.2019.

2. ACTIVITATEA CURENTĂ A FNGCIMM SA-IFN LA DATA DE 28.10.2020
Evoluţia spectaculoasă a activităţii de garantare desfăşurată de FNGCIMM SA-IFN în
acest an - constând în creşterea cu 173% a numărului de garanţii acordate şi cu 551%
a valorii garanţiilor acordate - este evidenţiată în tabelul următor prin compararea
rezultatele obţinute în perioada 01.01.-28.10.2020 faţă de perioada similară a anului 2019:
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SURSA DE
FINANȚARE A
GARANȚIILOR

01.01.2019-28.10.2019

TIPURI DE
GARANȚII
ACORDATE /
PROGRAME

NR.
GARANȚII

Noul OPTIMM
START-UP NATION
Surse proprii
PLAFON
EXPRESA
Total garanții din surse proprii:
Surse în administrare
OUG 79, APIA, OUG43
(MADR)
Total garanții din surse în administrare:
IMM INVEST
PRIMA CASĂ
În nume și în cont
NOUA CASĂ
stat
INVESTE IN TINE
PRIMA MAȘINĂ
Total garanții în nume și în cont stat:
TOTAL GARANȚII ACORDATE:

01.01.2020-28.10.2020

VALOARE
FINANȚARE

VALOARE
GARANȚIE

NR.
GARANȚII

VALOARE
FINANȚARE

VALOARE
GARANȚIE

97
1,515
552
1
2,165

16,217,357.50
296,400,187.62
391,771,175.78
12,000,000.00
716,388,720.90

12,973,886.00
236,989,878.21
237,423,762.63
6,000,000.00
493,387,526.84

93
1,055
346

15,973,390.83
206,828,587.40
293,443,499.38

12,778,712.67
163,534,947.50
182,858,323.40

1,494

516,245,477.61

359,171,983.57

684

787,920,105.57

818,011,314.48

1,381

1,781,437,438.60

1,804,631,694.51

684

787,920,105.57

818,011,314.48

18,090

3,942,519,751.91

1,836,598,941.71

1,381
21,204
7,939
1,497

1,781,437,438.60
14,875,757,227.98
1,862,918,745.25
370,740,471.10

1,804,631,694.51
12,557,300,143.10
887,980,020.14
189,780,046.32

1,332
55,103,144.00
5
227,588.74
19,427 3,997,850,484.65
22,276 5,502,159,311.12

44,082,515.20
113,794.37
1,880,795,251.28
3,192,194,092.60

11
561,820.04
30,651 17,109,978,264.37
33,526 19,407,661,180.58

280,910.02
13,635,341,119.58
15,799,144,797.66

Rezultatele foarte bune obţinute în anul 2020 se datorează preocupărilor de îmbunătăţire
a produselor de garantare de marcă ale FNGCIMM, cum ar fi ”Noul OPTIMM” la care a fost
dublată valoarea garanţiei din surse proprii, bunei colaborări cu MADR care asigură fondurile
din care FNGCIMM acordă garanţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală, dar cel mai mult
se datorează operaţionalizării rapide a celui mai mare program guvernamental din ultimii 30
de ani de sprijinire a accesului IMM-urilor la capital financiar - IMM INVEST Romania - şi,
mai recent, Noua Casă – destinat deblocării creditului ipotecar şi sprijinirii persoanelor fizice.
Performanţa financiară a FNGCIMM la 30.09.2020 este sintetizată astfel:

Indicatori
(mii le i)

Venituri din
exploatare
Cheltuieli din
exploatare

Re alizat
30.09

Grad
BVC
re alizare
la BVC
planificat 30.09
(%) planificat
la 30.09 raportat
la an 2020
BVC 30.09

Grad re alizare la
30.09
(%)
la
raportat la BVC
an 2020

114,672

108,737

105%

146,090

78%

31,275

37,404

84%

50,879

61%

83,397

71,334

117%

95,211

88%

3,565

34,949

10%

47,982

7%

Rezultatul brut

79,832

36,385

219%

47,229

169%

Re zultatul ne t

73,178

30,044

244%

38,876

188%

Re zultat ne t din
e xploatare
Cost net al riscului

Cu menţiunea că au fost necesare 2 rectificări de Buget pentru conformarea la cerinţele
legale impuse de criza sanitară şi asigurarea personalului suplimentar necesar pentru
implementarea noilor programe.
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• Soldul portofoliului de garanţii la 30.09.2020 a fost de 27,837,809 mii lei, cu 35% mai
mult decât la 30.09.2019;
• Veniturile din comisioane au fost de 85,219 mii lei la 30.09.2020;
• Rata anualizată a plăţilor a scăzut accentuat, la 7.69% faţă de la 16.69% (datorită
volumului extrem de scăzut de plăţi, în valoare de 39,117,299 lei);
• Solvabilitatea a fost de 364.31%, cu mult peste limita minimă stabilită intern, de 12%;
• Lichiditatea a fost de 2.003, indicator superior limitei minime admise intern.

3. ACŢIUNILE FNGCIMM SA-IFN DE RĂSPUNS LA SITUAŢIA ECONOMICĂ
GENERATĂ DE MANIFESTAREA PANDEMIEI COVID-19
A. GARANŢII ÎN NUME ŞI CONT STAT
Situaţia economică generată de manifestarea pandemiei COVID-19 a impus ca
priorităţile FNGCIMM pentru anul 2020 să fie de susţinere în totalitate a măsurilor
Guvernului României care au ca scop sprijinirea mediului de afaceri dar şi populaţia.
Cu eforturi organizaţionale foarte mari, depuse într-un timp foarte scurt, începând din
aprilie 2020 FNGCIMM a lansat cinci programe noi pentru a răspunde la provocările
economice induse de criza sanitară provocată de pandemia COVID-19:
I. Programul de susţinere a accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la capital
financiar - IMM INVEST ROMÂNIA a fost primul program nou, lansat de FNGCIMM în acest
an, cu scopul de a sprijini IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să îşi asigure
lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii.
De la momentul lansării programului, IMM INVEST a trecut printr-o serie de transformări
pentru a fi cât mai adaptat nevoilor IMM-urilor şi situaţiei economice actuale, pe baza feedbackului primit din piaţă, la care FNGCIMM a fost extrem de receptiv (sugestiile au fost
primite de la mediul de afaceri, IMM-uri şi partenerii bancari), iar cu sprijinul Guvernului şi al
Ministerului Finanţelor Publice s-a intervenit cu maximă operativitate în modificarea cadrului
legislativ. Modificările, aprobate şi de Comisia Europeană, sunt următoarele:
• modificarea perioadei de subvenţionare a dobânzii pentru o perioadă fixă de 8 luni astfel
încât şi IMM-urile ce au accesat Programul într-o etapă ulterioară să beneficieze de
aceleaşi avantaje ca şi cele acceptate în prima etapă;
• precizarea faptului că microîntreprinderile şi întreprinderile mici pot opta pentru
creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pentru ambele valori detaliate
în cadrul Programului, respectiv crearea accesului acestora şi la creditele/liniile
de credit pentru finanţarea capitalului de lucru de valori mai mari, ce pot ajunge pana la 5
milioane lei;
• modificarea definiţiei beneficiarului programului pentru creşterea eligibilităţii beneficiarilor;
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• modificarea structurii garanţiilor ce trebuie constituite în cadrul Programului şi eliminarea

•
•

•

•

necesităţii constituirii garanţiilor colaterale pentru creditele pentru finanţarea capitalului de
lucru;
eliminarea condiţiei de eligibilitate potrivit căreia întreprinderile trebuiau să întâmpine
dificultăţi ca urmare a pandemiei COVID-19;
eliminarea obligativităţii beneficiarilor de a depune un document prin care se angajau să nu
disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a Programului până la data
de 31 decembrie 2020;
modificarea valabilităţii schemei de ajutor de stat în sensul în care perioada de selecţie a
beneficiarilor şi de emitere a scrisorilor de garanţie/acorduri de finanţare va fi până la 31
decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între
data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31
octombrie 2021, inclusiv;
suplimentarea bugetului Schemei de ajutor de stat la suma de 1,106 milioane lei,
aproximativ 228,42 milioane euro, în condiţiile creşterii plafonului total al garanţiilor care
pot fi acordate în anul 2020 la suma de 20.000 milioane lei.
Programul este digitalizat prin utilizarea aplicaţiei web-plafon şi a semnăturii electronice.

În tabelul următor este prezentată alocarea plafonului (lei) pe fiecare instituţie de credit
parteneră în Programul IMM INVEST:
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Nr.
crt

Denumire a institutiei de credit Plafon alocat institutiei de credit

1

ALPHA BANK ROMANIA SA

544,460,000.00

2

BANCA COMERCIALA INTESA
SANPAOLO ROMANIA SA

676,403,000.00

3

BANCA ROMANEASCA SA

500,288,000.00

4

BANCA TRANSILVANIA SA

4,152,875,000.00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BCR - BANCA COMERCIALA
ROMANA SA
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
SA
CEC BANK SA
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA
S.A.
EXIMBANK
FIRST BANK SA
GARANTI BANK SA
IDEA BANK
ING BANK N.V. AMSTERDAM
LIBRA BANK - SEDIUL CENTRAL
OTP BANK ROMANIA SA
PATRIA BANK SA
PORSCHE BANK ROMANIA SA
PROCREDITBANK SA
RAIFFEISEN BANK SA
UNICREDIT BANK SA
VISTA BANK ROMANIA
BRCI
TOTAL

2,492,798,600.00
1,150,172,000.00
2,433,637,000.00
108,484,900.00
708,345,000.00
424,931,000.00
82,444,700.00
48,821,000.00
1,440,288,000.00
248,054,000.00
1,197,528,800.00
281,361,000.00
63,497,000.00
61,252,000.00
1,361,150,000.00
1,569,581,000.00
102,087,000.00
23,000,000.00
19,671,459,000

Cifrele confirmă într-adevar că IMM INVEST este cel mai de succes program de finanţare
cu garanţii de stat din istoria României. Drept dovadă sunt statisticile BNR, care evidenţiază
că soldul creditelor acordate de întreg sistemul bancar sectorului IMM a crescut în ultimii 12
ani cu 40 mld. lei (de la 77 mld. lei în 2007 la 117 mld. lei 2019), media de creştere lunară
fiind de 0,3 mld. lei, iar prin facilităţile aduse de IMM INVEST în aprox. 5 luni au fost acordate
credite în valoare de aprox 14 mld. lei, ceea ce înseamnă o creştere de 46 de ori faţă de
media lunară pe 12 ani. Creditele IMM INVEST reprezintă 20% din stocul total de credite în
lei pentru IMM-uri.

Str. Ştefan Iulian, nr. 38, Sector 1 – Bucureşti
Tel: 021 310 1937, 021 310 1874, 021 310 1816
Fax: 021 310 1857
e-mail: info@fngcimm.ro
website: www.fngcimm.ro

8

CUI: 14367083
CS: 931.292.300 lei
Nr. registru ANSPDCP: 7962
RS-PJR-41-110030/03.11.2008
RG-PJR-41-110174/03.11.2008

(sursa: BNR şi rapoarte FNGCIMM)

În continuare sunt prezentate rezultatele obţinute în Programul IMM INVEST la data de
28.10.2020:
din care:
Numar credite
acordate

Valoare totala credite acordate
(RON)

Microintreprindere

11,674

Intreprindere mica

7,898

Intreprindere mijlocie

Categorie IMM

Total

Credite capital de
lucru

Credite investitii

4,781,610,118

1,874,736,362

2,906,873,756

6,599,484,145

3,013,300,178

3,586,183,968

1,631

3,494,662,965

2,401,084,502

1,093,578,463

21,204

14,875,757,228

7,289,121,042

7,586,636,186
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Sectoarele de activitate care au atras cele mai multe finanţări IMM INVEST sunt:

Trebuie remarcat faptul că, pentru prima dată de la înfiinţarea FNGCIMM SA-IFN,
acestuia i-au fost delegate de către Ministerul Finanţelor Publice atribuţiile de
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administrare a unei scheme de ajutor de stat - prin care IMM-urile finanţate în cadrul
Programului IMM INVEST beneficiază de un grant care acoperă costurile de finanţare mai
sus menţionate (cumulul rezultat dintre valoarea comisionului de risc şi a comisionului de
administrare aferente garanţiei acordate, precum şi a dobânzilor aferente creditor/liniilor de
credite), în limita sumei de 800.000 Euro/întreprindere, echivalentul în lei.
La data de 28.10.2020, ajutorul de stat acordat beneficiarilor IMM INVEST însumează:
lei

Dobânzi aferente creditelor utilizate
Comisioane de administrare
Comisioane de risc
la o activitate în IMM INVEST sintetizată astfel:

Valoarea creditelor pentru care s-a
plătit ajutor de stat la 30.09.2020
Nr IMM-uri înscrise
Nr locuri de munca
Capital subscris solicitat

23,747,671
28,930,762
83,286,603
lei

4,365,807,304
70,533
763,783
27,834,678,754

Investitii subscrise solicitate
TOTAL subscris solicitat
TOTAL solicitari analizate in portal
Transmise la banca in analiza
Număr Credite aprobate de banci
Valoare Credite aprobate de banci
Credite respinse de banci

62,001,144,659
89,835,823,413
132,999
57,767
21,204
14,875,757,228
35,470

II. În cadrul celui de-al doilea nou program operaţionalizat de FNGCIMM în acest an,
Programul înfiinţat în baza OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru
creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiar nebancare anumitor
categorii de debitori, rolul FNGCIMM este de a garanta creditorilor sumele reprezentând
dobânzi amânate la plată şi de a prelua riscul neîndeplinirii obligaţiilor ce le revin debitorilor.
Până în prezent, FNGCIMM a emis scrisori de garantare pentru 24 bănci cu o valoare
totală a angajamentului de garantare de 261,309,705.61 lei - conform graficelor de eşalonare
a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de 47,212 debitori persoane fizice - şi au fost
prelucrate solicitările a 136 IMM-uri de amânare a ratelor aferente garanţiilor acordate de
FNGCIMM din fonduri proprii.
III. Programul Noua Casă, recent operaţionalizat de FNGCIMM, a contribuit la
deblocarea creditului ipotecar prin facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia unei
locuinţe prin contractarea de credite garantate de stat. Programul Noua Casă pastrează
spiritul programului Prima Casă, însă aduce unele prevederi în plus, care permit
achiziţionarea unor locuinţe mai spaţioase, respectiv mai scumpe.
Programul este digitalizat prin utilizarea aplicaţiei web-plafon şi a semnăturii electronice.
De la data de 17.09.2020, când a fost primită prima solicitare de garantare primită în
cadrul Programului Noua Casă, au fost obţinute rezultate excelente (prezentate în tabelul
următor), care denotă faptul că noul program reprezintă o adaptare firească a Programului
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Prima Casă la actualitate şi va avea succes.

Tip Garantie (lei)
NumarGarantiiValoare Finantare (lei)
Garantie Noua Standard
1277
295,184,564.93
Promisiune Noua Standard
614
154,979,235.95
Total Standard
1,891
450,163,800.88
Promisiune Noua Superioara
102
34,943,518.96
Garantie Noua Superioara
69
25,955,150.71
171
Total Superioara
60,898,669.67
Grand Total
2,062
511,062,470.55

Valoare Garantie (lei)
147,592,282.50
77,489,617.94
225,081,900.44
20,966,111.38
15,573,090.43
36,539,201.81
261,621,102.25

Precizăm faptul că din total plafon, în valoare de 2 mld. lei, alocat pentru acordarea
de garanţii în cadrul Programului Prima Casă în anul 2020, diferenţa rămasă neutilizată
în valoare totală de 1,557.135.183 lei, a fost constituită ca plafon pentru Programul Noua
Casă, conform structurii prezentate în tabelul de mai jos.
lei
Banca
ROMANEASCA
RAIFFEISEN
CEC
TRANSILVANIA
BCR
ING
BRD
ALPHA
FIRST (PIRAEUS)
GARANTI
INTESA
OTP
UNICREDIT
VISTA
Total

Plafon Alocat
15,988,102
147,909,987
165,485,877
349,001,556
451,038,959
134,759,792
250,689,725
2,000,000
3,873,726
4,207,480
2,000,000
21,401,579
5,748,260
3,030,141
1,557,135,183

Consumat
1,828,134
13,258,339
8,916,222
15,940,817
19,995,273
4,398,196
3,008,883
67,345,863
4.32%

procent consum total PC 12N

Procent
consum (%)
11.43%
8.96%
5.39%
4.57%
4.43%
3.26%
1.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.32%

Disponibil
14,159,969
134,651,648
156,569,655
333,060,739
431,043,686
130,361,597
247,680,842
2,000,000
3,873,726
4,207,480
2,000,000
21,401,579
5,748,260
3,030,141
1,489,789,321
plafon disponibil
95.68%

IV. Programul IMM LEASING de ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE susţine accesul IMM
la finanţări destinate achiziţionării de bunuri mobile noi sau second-hand şi asigură fluxurile
financiare necesare prin operaţiuni specifice de sell-and-lease-back.
• Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei
perioade de graţie cuprinsă între 3 şi 12 luni, iar avansul achitat de beneficiar poate fi de la
0% până la maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat ( exclusiv TVA);
• Costul finanţării garantate acordate în cadrul Programului constă în:
o Rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an. Marja
include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator în toate etapele
finanţării;
o Comisionul de administrare datorat FNGCIMM;
o Comisionul de risc datorat Ministerul Finanţelor Publice.
• Costurile finanţării sunt subvenţionate de către stat în baza unei scheme de ajutor de
minimis, astfel este acoperit un procent de 50% din costul dobânzii, iar comisionul de
administrare şi comisionul de risc, sunt subvenţionate în procent de 100%.
Caracteristici:
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• Procentul maxim de garantare este 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile,
comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate pentru achiziţia de echipamente
IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;
• Procentul maxim de garantare este de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv
dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de
utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane,
utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.
• Schema de ajutor minimis este valabilă pentru angajamentele legale încheiate până la
data de 31 decembrie 2020.
• Perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de finanţare este de 8 luni de la
data acordării finanţării, iar costurile de garantare sunt acoperite pe toată perioada de
valabilitate a garanţiei.
Şi acest program urmează să fie digitalizat prin utilizarea aplicaţiei web-plafon şi a
semnăturii electronice.
Programul este operaţional iar numărul mare de operatori de leasing financiar care s-au
înscris în program arată că acest instrument financiar nou a fost aşteptat în piaţă iar
programul va avea succes.

Până în prezent, 12 IFN au solicitat un plafon de 763,280,000 lei:

V. În cadrul Programului IMM FACTOR, care susţine accesul IMM-urilor la
finanţarea creditului comercial, FNGCIMM acordă garanţii de stat în favoarea fiecarui
beneficiar eligibil pentru finanţările de tip factoring cu regres, acordate de bănci pe baza
facturilor, în cadrul unui plafon de finantare cu caracter reinnoibil, garantat de către stat, prin
Ministerul Finanţelor Publice.
Schema de garantare a creditului comercial va putea fi accesată până la 30 iunie 2021.
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Caracteristici:
• Valoarea unei garanţii pentru o facilitate de factoring acordată beneficiarului pentru un
debitor cedat, este de maximum 750.000 lei*;
• Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar*;
• Procentul maxim de garantare este de 50% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile,
comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate;
• Perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de finanţare este de 8 luni de
la data acordării finanţării, iar perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de
garantare este de maximum 12 luni de la data acordării garanţiei.
• Finanţarea poate fi prelungită de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.
Costurile finanţării vor fi acoperite printr-o schemă de ajutor de stat, sub formă de
granturi:
o în procent de 50% - dobânda aferentă sumelor avansate de finanţator;
o în procent de 100% - costurile de garantare (comisionul de risc şi comisionul de
administrare).
Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate prin schema de ajutor de stat, este de
până la 800.000 euro/IMM. Pentru sectoarele pisciculturii şi acvaculturii, granturile sunt
limitate până la maximum 120.000 euro/beneficiar şi respectiv 100.000 euro pentru fiecare
întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse
agricole.
* Valoarea finanţărilor, perioada cu trageri şi rambursări pe măsura prezentării, se acordă
conform normelor proprii de creditare ale finanţatorilor.
Şi acest program urmează să fie digitalizat prin utilizarea aplicaţiei web-plafon şi a
semnăturii electronice.
Programul este operaţional, urmând să producă rezultate în perioada următoare.
La Programele noi, enumerate mai sus, se adaugă programele în nume şi cont stat care
au început în anii anteriori şi sunt active la această dată:
VI. Programul de STIMULARE A CUMPĂRĂRII DE AUTOTURISME NOI
FNGCIMM este mandatat de către Ministerul Finanţelor Publice să garanteze în numele
şi în contul statului, creditele pe care instituţiile de credit sau instituţiile financiare nebancare
le pun la dispoziţia persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi condiţiile
Programului în baza unui contract de credit/finanţare, în vederea achiziţionării unui
autoturism nou, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor OUG 66/2014,
cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare ale Programului.
Tipuri de autoturisme care se pot achiziţiona prin Program:
• autovehicul clasic cu sistem de propulsie termic (cu motor de ardere internă), având un
preţ de achiziţie de maximum 50.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul
programului trebuie să asigure un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al
autoturismului;
• autovehicul hibrid, având un preţ de achiziţie de maximum 100.000 lei, la care se adaugă
TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minimum 25% din
preţul de achiziţie al autoturismului;
• autovehicul electric hibrid (plug-in), preţul de achizitţe este de maximum 150.000 lei, la
care se adaugă TVA, iar valoarea avansului minim este de 30% din preţul de achiziţie al
autoturismului;
• autovehicul pur electric, preţ de achiziţie - maximum 150.000 lei, la care se adaugă TVA,
iar avansul minim este de 30% din preţul de achiziţie al autoturismului.
Valoarea garanţiei poate fi de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând
dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.
Garanţiile se acordă în limita plafonului alocat finanţatorilor şi în funcţie de criteriile
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specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit şi
în normele de garantare ale FNGCIMM.
Plafonul maxim de garantare alocat pentru anul 2020 este de 5 milioane lei.
Program este parţial digitalizat prin utilizarea unei aplicaţii web dedicate.
Rezultatele obţinute în acest Program la 28.10.2020 arată o dublare a numărului de
garanţii acordate şi o creştere de peste 2,5 ori mai mare a valorii garanţiilor acordate în 2020
faţă de perioada similară din 2019:
Lei

SURSA DE
FINANȚARE A
GARANȚIILOR
În nume și în cont
stat

TIPURI DE
GARANȚII
ACORDATE /
PROGRAME

01.01.2019-28.10.2019

01.01.2020-28.10.2020

NR.
VALOARE VALOARE
NR.
VALOARE VALOARE
GARANȚII FINANȚARE GARANȚIE GARANȚII FINANȚARE GARANȚIE

PRIMA MAȘINĂ

5

227,588.74

113,794.37

11

561,820.04

280,910.02

VII. Programul Prima Casă
Chiar dacă nu mai este activ, fiind înlocuit cu un program mult mai bun, adaptat la
nevoile pieţei, în prima parte a anului 2020 a funcţionat şi Programul Prima Casă, cu
următoarele rezultate: au fost acordate un număr de 7,939 garanţii, în valoare de
887,980,020.14 lei.

B. GARANŢII DIN SURSE ÎN ADMINISTRARE
Surse in administrare ( puse la dispozitie de MADR)
Acordate Finantatorilor în baza
Le ge a
IMM
329/2009
OUG 20/2013 IMM

- capital de lucru domeniul agricol ( APIA)
- proiecte investitii

Fermieri persoane fizice sau juridice
Beneficiari ai programelor PNDR
OUG 43/ 2013 2014-2020 si POPAM 2014-2020

- achizitii teren cu destinatie agricola,
productiei/investitiilor domeniul
agricol/acvacultura
- investitii aferente PNDR 2014-2020 si
POPAM 2014-2020

Acordate Unitatilor Administrativ Teritoriale
OUG 79/2009

Unitati Administrativ Teritoriale

- scrisoare de garantie in favoarea AFIR

Toate Programele finanţate din surse în administrare sunt parţial digitalizate prin
utilizarea sistemului informatic Charisma şi a aplicaţiei web-plafon.
VIII. Programul GARANŢII ACORDATE ÎN BAZA OUG 43/2020
FNGCIMM garantează în procent de până la 80% din valoare – maximum 2.400.000
EUR- finanţările acordate de către instituţiile finanţatoare beneficiarilor eligibili, care
desfăşoară activităţi în domeniul agricol, vegetal, zootehnic sau al acvaculturii sau care
derulează proiecte de investiţii cu finanţare prin PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020.
Garanţia se obţine la solicitarea băncii, în baza unei finanţări aprobate.
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Tipuri de finanţări garantate:
a) Credite acordate fermierilor pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă –
cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă (cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea
privată a statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului) în vederea exploatării, de
către persoanele fizice sau juridice care deţin în folosinţă sau proprietate, în condiţiile legii, o
exploataţie agricolă sau de acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum
750 ha în proprietate;
b) Credite acordate fermierilor pentru finanţarea producţiei agricole, finanţarea
producţiei piscicole şi a investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât cele
finanţate din PNDR 2014 - 2020 şi POPAM 2014 - 2020;
c) Credite acordate beneficiarilor PNDR 2014 - 2020, respectiv POPAM 2014 - 2020,
pentru finanţarea proiectelor de investiţii sprijinite prin aceste programe.
d) Finanţări acordate beneficiarilor constituiţi sub formă de Consilii Locale, GAL-uri,
OUAI/FOUAI, FLAG-uri, ONG-uri, institute de cult, etc.
Finanţatorii parteneri în acest program sunt: CEC BANK; FIRST BANK; LIBRA BANK;
OTP BANK; EXIM BANK.
IX. Programul GARANŢII ACORDATE ÎN BAZA ADEVERINŢELOR APIA
Convenţiile semnate între Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) permit beneficiarilor subvenţiilor din sectorul agricol şi alimentar să
acceseze garanţii pentru a putea facilita accesul la finanţare.
Procentul de garantare: până la 80% din valoarea finanţării acordate de bancă, valoarea
maximă a garanţiei FNGCIMM fiind de 2,5 milioane euro.
Tipuri de finanţări garantate: credite acordate beneficiarilor eligibili de către instituţiile
finanţatoare, pentru finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente,
respectiv a) beneficiarii Măsurii 14 - bunăstarea animalelor, anul de angajament 2020, plăţi
în favoarea bunăstării animalelor – pachetul a) porcine sau pachetul b) păsări;
b) beneficiarii Măsurii 14 T - plăti privind bunăstarea animalelor anul de cerere 2020;
c) beneficiarii schemelor de plată unică pe suprafaţă - 2020.
Finanţatorii parteneri în acest program sunt: CEC BANK; FIRST BANK; LIBRA BANK;
OTP BANK; EXIM BANK, BANCA TRANSILVANIA, ALPHA BANK, BCR, UNICREDIT
BANK, IDEA BANK, BANCA FEROVIARA si PATRIA BANK.
X. Programul SCRISORI DE GARANŢIE ÎN FAVOAREA AFIR ÎN BAZA OUG 79/2009
FNGCIMM acordă scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale pentru garantarea avansului menţionat în contractele de finanţare
nerambursabilă/actele adiţionale încheiate cu beneficiarii publici.
Garanţia se obţine prin depunerea documentaţiei la sediul FNGCIMM SA IFN sau la una
din reprezentanţele/filialele/sucursalele FNGCIMM.
Valoarea scrisorii de garanţie poate fi de maximum 110% din valoarea avansului pentru
contractele finanţate din PNDR 2007 – 2013 şi de maximum 100% din valoarea avansului
pentru contractele finanţate din PNDR 2014-2020.
Comisionul valabil pentru anul 2020 este 0,05%/lună.
Rezultatele la data de 28.10. 2020 obţinute pe programele finanţate din surse în
administrare, puse la dispoziţie de MADR, arată că în 2020, faţă de perioada similară din
2019, s-a dublat atât numărul de garanţii cât şi valoarea lor.
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SURSA DE
FINANȚARE A
GARANȚIILOR

TIPURI DE
01.01.2019-28.10.2019
GARANȚII
VALOARE
VALOARE
NR. GARANȚII
ACORDATE /
FINANȚARE
GARANȚIE

Surse în administrare OUG 79, APIA,
(MADR)
OUG43

684

787,920,105.57

NR.
GARANȚII

818,011,314.48

1,381

01.01.2020-28.10.2020
VALOARE
VALOARE
FINANȚARE
GARANȚIE
1,781,437,438.60

1,804,631,694.51

C. GARANŢII DIN SURSE PROPRII
Produse de
garantare
Surse proprii

Tip
beneficiar

Acordate
Finantatorilor

IMM

Destinatia

- activitate curenta / investitii

Pe conventii tip:
Expresa
Plafon ( Plafon, START UP NATION, OPTIMM)

Toate Programele finanţate din surse proprii sunt parţial digitalizate prin utilizarea
sistemului informatic Charisma şi a aplicaţiei web-plafon.
XI. Programul GARANŢII DIN FONDURI PROPRII
Aceste tipuri de garanţii, acordate din fonduri proprii reprezintă activitatea principală a
FNGCIMM şi nu sunt garanţii de stat, cum adesea se confundă. Beneficiarii eligibili a acestor
tipuri de garanţii pot fi numai întreprinderile mici şi mijlocii.
FNGCIMM îţi asumă în nume personal în faţa finanţatorului obligaţia de a plăti un credit
în default, în locul beneficiarului de credit, în procentul acoperit de garanţia acordată.
Condiţiile de acordare şi de plată a garanţiei sunt stipulate în Convenţiile de garantare
încheiate cu fiecare finanţator în parte, cu aplicarea principiului împărţirii riscului între
finanţator şi FNGCIMM.
Caracteristici :
• Destinaţia garanţiei : Credite de investiţii şi Credite pentru capital de lucru;
• Valoarea max. garanţie (în funcţie de finanţator) = în limita echivalentului a maximum
2.500.000 EUR, echivalent leri, pe societate/grup;
• Perioada max. de garantare: 36 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioade
consecutive de 36 luni în cazul creditelor pentru capital de lucru şi pe toată durata finanţării
în cazul creditelor pentru investiţii;
• Comision garantare: funcţie de încadrarea într-o clasă de risc (comisionul mediu este de
cca. 2,5%)




•

XII. Convenţii tip EXPRESĂ:
documentaţia se transmite:
letric
valoare garanţie:
în limita echivalentului a maximum 2.500.000 EUR pe
societate/grup;
procent de garanţare din finanţarea aprobată:
- activitate curentă: maximum 50%
- investiţii:
maximum 80%
termen:
- activitate curentă: maximum 36 luni
- investiţii:
în functie de finanţator

Str. Ştefan Iulian, nr. 38, Sector 1 – Bucureşti
Tel: 021 310 1937, 021 310 1874, 021 310 1816
Fax: 021 310 1857
e-mail: info@fngcimm.ro
website: www.fngcimm.ro

17

CUI: 14367083
CS: 931.292.300 lei
Nr. registru ANSPDCP: 7962
RS-PJR-41-110030/03.11.2008
RG-PJR-41-110174/03.11.2008

•

termen de analiză:
10 zile lucrătoare de la primirea Solicitării de garantare
şi a Dosarului de garantare întocmite corect şi complet.

XIII. Convenţii de tip PLAFON:
documentaţia se transmite:
on line – aplicaţia web plafoane
valoare garanţie:
în limita a maximum 1.600.000 lei / 2.000.000 lei /2.400.000 lei
(în funcţie de finanţator),
• procent de garantare din finanţarea aprobată:
- activitate curentă: maximum 80%
- investiţii:
maximum 80%
• termen:
- activitate curentă: maximum 36 luni (acordare nouă)/ maximum 35 luni
(prelungire)
- investiţii:
în funcţie de finanţator
• termen de analiză:
5 zile lucrătoare de la primirea Solicitării de garantare şi
a documentelor de garantare întocmite corect şi complet.
•
•

XIV. Programul OPTIMM
Destinată garantării creditelor pentru capital de lucru, garanţia OPTIMM este un produs
ce se adreseaza companiilor dinamice, cu nevoi punctuale de finanţare. Procesul de
acordare, estimat la două zile lucratoare, răspunde cerinţelor de flexibilitate şi rapiditate ce
caracterizează mediul antreprenorial.
Caracteristici :
• Valoare maximă garanţie: 200.000 lei;
• Valoare maximă finanţare: 250.000 lei;
• Perioada maximă garantare: 24 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioade
consecutive de max. 24 luni;
• Comision de garantare: între 2,30% şi 2,95% în cazul prelungirii garanţiilor.
Garanţii necesare :
• Fideiusiunea administratorilor şi/sau asociaţilor IMM-ului beneficiar în procent de 100%
din valoarea creditului garantat;
• 80% din valoarea creditului garantat (FNGCIMM).
Produsul a fost îmbunătăţit în 2020, fiind dublată valoarea garanţiei pentru a răspunde
cerinţelor pieţei, devenind Programul NOUL OPTIMM.
La data de 28.10.2020, rezultatele obţinute în acest tip de programe, finanţate din surse
proprii, sunt:
lei
SURSA DE
FINANȚARE A
GARANȚIILOR

TIPURI DE
01.01.2019-28.10.2019
01.01.2020-28.10.2020
GARANȚII
NR.
VALOARE
VALOARE
NR.
VALOARE
VALOARE
ACORDATE / GARANȚII FINANȚARE
GARANȚIE GARANȚII FINANȚARE
GARANȚIE
Noul OPTIMM
97
16,217,357.50
12,973,886.00
93
15,973,390.83
12,778,712.67
START-UP NATION
1,515
296,400,187.62
236,989,878.21
1,055
206,828,587.40
163,534,947.50
Surse proprii
PLAFON
552
391,771,175.78
237,423,762.63
346
293,443,499.38
182,858,323.40
EXPRESA
1
12,000,000.00
6,000,000.00
Total garanții din surse proprii:
2,165 716,388,720.90 493,387,526.84
1,494 516,245,477.61 359,171,983.57

XV. În contextul eforturilor FNGCIMM de adaptare permanentă la cerinţele pieţei trebuie
menţionată şi colaborarea excelentă cu Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul căruia
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FNGCIMM este în negocieri avansate cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare pentru stabilirea detaliilor parteneriatului într-un nou Program, intitulat SME
FUND, în cadrul căruia FNGCIMM va garanta din surse proprii creditele care vor fi acordate
de BERD prin intermediul unor bănci selectate de aceasta. În cadrul noului Program,
FNGCIMM va introduce un nou instrument de garantare, garanţia tip portofoliu, iar BERD va
oferi consultanţă IMM-urilor aplicante/beneficiare, precum şi asistenţă tehnică băncilor
partenere în acest Program.

4. CONTRIBUŢIA FNGCIMM SA-IFN LA PLANUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII
ŞI RELANSARE ECONOMICĂ
Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică este un plan de investiţii fără
precedent, care are ca obiectiv înlocuirea măsurilor de subvenţionare cu cele de stimulare.
Este exact ceea ce are nevoie economia românească, un plan vizionar de reconstrucţie şi
stimulare a competitivităţii economiei, bazat pe investiţii care să ducă la bunăstare şi
consum.
Măsurile FNGCIMM din Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică: respectiv,
IMM Invest (accesul la capital financiar), IMM Factor (schema de garantare de către stat a
creditului comercial), IMM Leasing (accesul la creditul furnizor) şi Noua Casă (deblocarea
creditului ipotecar) devin pilonii de relansare a economiei româneşti şi reprezintă răspunsul
FNGCIMM la necesităţile crizei actuale, care a adus multe provocări dar şi multe oportunităţi
de resetare a sectorului IMM şi de deschidere a sistemului bancar către finanţarea
economiei.
La data de 28.10.2020, Programul IMM INVEST funcţionează la capacitate maximă, iar
pana la sfârsitul anului vom depăşi 25.000 de garanţii acordate, dovedind prin rezultate că sa impus ca un program performant, cel mai de succes program economic al Romaniei din
ultimii 30 de ani.
La scurt timp de la lansare, Programul Noua Casă este foarte solicitat, iar Programele
IMM LEASING şi IMM FACTOR sunt operaţionale, urmând să producă rezultate în perioada
următoare.
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FNGCIMM va continua să îşi adapteze structura organizatorică pentru a contribui în mod
consistent la realizarea obiectivelor specifice de sprijin economic pe termen scurt şi mediu
prevăzute în Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, prin intermediul unor
instrumente financiare noi/îmbunătăţite care să contribuie la modernizarea economiei
României pe termen mediu.
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