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FNGCIMM SA -IFN ÎN CIFRE 

 2022(6 luni) – 48.030de garanții, cu o valoare de peste8,4 miliarde lei

pentru finan țări de circa 10,05miliarde lei.

 2021- 83.135de garanții, cu o valoare de peste17 miliarde lei și o valoare
a finanțării de peste 22 miliarde lei. Cu o valoare a garanțiilor similară anului
2020, a fost susținut un volum superior de finanțări față de cel oferit de bănci în
anul 2020.

 2002-2021 - 431.902 garanții cu o valoare de 92.313 milioane lei.
Garanțiile acordate în primele 6 luni ale anului 2022 reprezintă circa 10% din numărul de garanții acordate în 20 de ani de activitate.
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FNGCIMM SA -IFN ÎN CIFRE 

Acordări 2022 (22.06.2022)– toate sursele
lei

SURSA DE FINANȚARE A 
GARANȚIILOR

TIPURI DE GARAN ȚII 
ACORDATE / PROGRAME

 NR. GARANȚII  VALOARE FINAN ȚARE  VALOARE GARAN ȚIE 

Noul OPTIMM 74                                                             14,137,500.00                                11,310,000.00                                  

START-UP NATION -                                                           -                                                 -                                                    

PLAFON 136                                                           144,218,000.55                              89,525,229.92                                  

EXPRESA 1                                                               2,000,000.00                                  500,000.00                                       

211                                                           160,355,500.55                              101,335,229.92                                

OUG79 661                                                           809,987,538.17                              818,289,700.27                                

APIA 1                                                               260,000.00                                     208,000.00                                       

OUG43 -                                                           -                                                 -                                                    

662                                                           810,247,538.17                              818,497,700.27                                

IMM INVEST ROMANIA 11,433                                                      8,330,750,386.35                           6,827,542,131.31                             

Invest 9,524                                                        6,720,886,549.05                           5,520,175,409.14                             

Agro 1,909                                                        1,609,863,837.30                           1,307,366,722.17                             

IMM LEASING -                                                           -                                                 -                                                    

PRIMA CASĂ -                                                           -                                                 -                                                    

NOUA CASĂ 3,863                                                        1,035,074,730.29                           530,504,773.08                                

INVESTE IN TINE -                                                           -                                                 -                                                    

PRIMA MAȘINĂ -                                                           -                                                 -                                                    

OUG37 PJ -                                                           -                                                 -                                                    

OUG37 PF 31,861                                                      128,539,010                                   128,539,010                                     

47,157                                                      9,494,364,126.88                           7,486,585,914.63                             

48,030                                                      10,464,967,165.60                         8,406,418,844.82                             

Total garanții în nume și în cont stat:

TOTAL GARAN ȚII ACORDATE:

2,022                                                                                                                                                                               

Surse proprii

Total garanții din surse proprii:

Surse în administrare (MADR)

Total garanții din surse în administrare:

În nume și în cont stat
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FNGCIMM SA -IFN ÎN CIFRE 

Acordări 2021 – toate sursele
lei

SURSA DE 
FINANȚARE A 
GARANȚIILOR

TIPURI DE GARAN ȚII ACORDATE / 
PROGRAME

 NR. GARANȚII  VALOARE FINAN ȚARE  VALOARE GARAN ȚIE 

Noul OPTIMM 112                                                      18,419,415.45                                 14,735,531.55                                    

START-UP NATION 28                                                       4,993,058.67                                   3,994,446.26                                     

PLAFON 470                                                      444,440,648.39                               242,634,631.43                                  

EXPRESA 8                                                         43,762,315.80                                 30,372,352.40                                    

618                                                     511,615,438.31                            291,736,961.64                               

OUG79 1,667                                                   2,306,463,487.65                             2,333,882,103.86                               

APIA 1                                                         187,900.00                                     150,320.00                                        

OUG43 1                                                         1,730,000.00                                   1,070,000.00                                     

1,669                                                  2,308,381,387.65                         2,335,102,423.86                            

IMM INVEST ROMANIA 19,174                                                 15,385,558,609.99                           12,607,768,720.60                              

Invest 16,728                                               12,822,300,323.09                       10,535,046,479.74                         

Agro 2,446                                                 2,563,258,286.90                         2,072,722,240.86                           

IMM LEASING 25                                                       16,608,029.01                                 9,964,817.81                                     

PRIMA CASĂ 2,626                                                   671,821,942.03                               345,528,834.74                                  

NOUA CASĂ 11,271                                                 2,902,802,993.00                             1,480,049,865.00                               

INVESTE IN TINE -                                                      -                                                -                                                   

PRIMA MAȘINĂ -                                                      -                                                -                                                   

OUG37 PJ 113                                                      84,685,227.00                                 34,890,171.00                                    

OUG37 PF 47,639                                                 238,072,066.00                               238,072,066.00                                  

80,848                                                19,299,548,867.03                       14,716,274,475.15                          

83,135                                                22,119,545,692.99                       17,343,113,860.65                          

Surse proprii

TOTAL GARAN ȚII ACORDATE:

2,021                                                                                                                                                                     

Total garanții din surse proprii:

Surse în administrare 
(MADR)

Total garanții din surse în administrare:

În nume și în cont stat

Total garanții în nume ș i în cont stat:
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FNGCIMM SA -IFN ÎN CIFRE 

Acordări 2020 – toate sursele



PROGRAME IMPLEMENTATE DE FNGCIMM – IMM Invest
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IMM Invest și Agro IMM Invest pe regiuni de dezvoltare în anul 2021



PROGRAME IMPLEMENTATE DE FNGCIMM
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Situația acordării garan țiilor și a ajutorului de stat în cadrul Programului IMM Invest și a 
subprogramului Agro Invest în perioada 2020 – 22.06.2022

NumarContracte ValoareFinantare ValoareGarantie Ajutor de stat P lafonAlocat Diponibi l

2020  Invest 25,586                         14,216,736,730                   11,923,306,905                 291,283,728                  

2021 Invest 16,728                        12,822,300,323                   10,535,046,480                472,284,636                  

2021 Agro 2,446                          2,563,258,287                     2,072,722,241                   58,768,249                    

2021 Total 19,174                         15,385,558,610                   12,607,768,721                 531,052,885                  

2022 Invest 9,524                          6,720,886,549                     5,520,175,409                   217,286,522                  6,012,220,616 8.18%

2022 Agro 1,909                          1,609,863,837                     1,307,366,722                   51,281,861                    1,487,779,384 12.13%

2022 Total 11,433                         8,330,750,386                      6,827,542,131                   268,568,383                  

Total  General 56 ,193                 37 ,933,045,726.75      31 ,358,617,756.91    1,090,904,996       
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peste 15 mld. lei totalul finanțărilor acordate

25.596 – număr record de finanțări aprobate aprobate

10% dintre IMM-uri și entități asimilate au aderat la program

472.000 lei valoarea medie a garanțiilor la creditele 
pentru capital de lucru

Cele mai multe solicitări au fost pentru susținerea activității (capital de lucru)

Cei mai mulți beneficiari au fost microîntreprinderi

De program au beneficiat IMM-uri din toată țara

Garanțiile IMM Invest 2020 au fost deja acoperite prin taxele și impozitele plătite de IMM-
uri în 2019

1:22 multiplicator cash (raport taxe platite la garanții executate) - programul a adus venituri la 
bugetul de stat

21 finanțatori-parteneri 

Indicatori economici relevanți:

• 7,7 mld. lei total contribuții de muncă plătite

• 3,6 mld. lei TVA net plătit

• 1,6 mld. lei impozit pe venit/profit plătit

• 12,9 mld. lei total incasări din impozite și taxe

• 443.097 locuri de muncă păstrate

IMPACTUL Programului IMM INVEST în economie

IMM Invest (2020)

IMM Invest (2021)
10,5 mld. lei valoarea totală a solicitărilor

12,8 mld. lei totalul finanțărilor acordate

16.728 de credite/garanții aprobate

Cele mai multe solicitări au fost pentru susținerea activității 
(capital de lucru)

Cei mai mulți beneficiari au fost microîntreprinderi

Cele mai multe IMM-uri finanțate au ca activitate principală:

• transportul rutier de mărfuri 

• lucrări de construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale

• 21 finanțatori-parteneri 
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Programul IMM Invest – plafon și acordări iunie 2022

Plafoane de garantare alocate finanțatorilor în 
cadrul Programului IMM INVEST

Acordări  – 9.524 de contracte cu o valoare 
a garanțiilor de peste 6,7 mld lei care au 
susținut finan țări de peste 5,5 mld lei. 

83,3% din numărul total de garanții 
(11.433) acordate în cadrul Programului 
IMM Invest și al Subprogramului Agro 
IMM Invest.
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Programul AGRO IMM Invest – plafon și acordări 
iunie 2022

Plafoane de garantare alocate finanțatorilor
în cadrul Programului AGRO IMM INVEST

Acordări  – 1.909 de contracte cu o valoare a 
garanțiilor de peste 1,3 mld lei care au susținut 
finanțări de peste 1,6 mld lei. 

16,7% din numărul total de garanții (11.433) 
acordate în cadrul Programului IMM Invest și al 
Subprogramului Agro IMM Invest.
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Programul NOUA CASĂ– plafon și acordări iunie 2022

Plafoane de garantare alocate finanțatorilor
în cadrul Programului Noua Casă

Acordări  – 3.863 de contracte cu o valoare a 
garanțiilor de peste 530 mil. lei care au susținut 
finanțări de aproximativ 1,1 mld lei. 



Programul IMM PROD

Dată limită: 30 iunie 2022 Plafon total de garantare: 1,5 miliarde lei.

Obiectivul programului: acordarea de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea
investițiilor IMM –urilor, în special pentru încurajarea activităților de producție. 

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de 
investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru, fără a se depăși cumulat suma de 10 milioane lei.

AVANTAJE

• Garanții de stat de până la 90% din valoarea creditelor;
• Grant care acoperă integral valoarea comisionului de riscși a celui de administrare pe toată perioada

de valabilitate a garanției și dobânda, conform procedurilor de implementare; 
• Componentă nerambursabilă de până la 10% din valoarea finanțării garantate .

PROGRAME NOI IMPLEMENTATE DE FNGCIMM ÎN 2022
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Programul IMM PROD

Activități eligibile: 

• achiziția de echipamenteși utilaje pentru reconversie de la intermediere la producție sau pentru
activități noi de producție; 

• achiziția, amenajarea de terenuriși achiziția/construcția de hale destinate producției; 
• achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor,; 
• achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență

energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare; 
• finanțarea capitalului de lucruși a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să

deruleze activități de producție ori să facă reconversia de la intermediere la producție.

PROGRAME NOI IMPLEMENTATE DE FNGCIMM ÎN 2022
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Programul GARANT CONSTRUCT (1)

Dată limită: 30 iunie 2022 Plafon total de garantare: 2,5 miliarde lei
1,25 mld lei pentru IMM-uri din sectorul construcțiilor
1,25 mld lei pentru susținerea proiectelor de investiții a UAT-urilor

Obiectiv: îmbunătățirea eficienței energetice, sustinerea investițiilor în domeniul energiei verziși alinierea la obiectivele
de mediu.

Beneficiari: 1. IMM-uri din sectorul construc țiilor 2. UAT-uri

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiarsunt de 10 milioane lei pentru proiectele de 
investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru/ întreprindere.

AVANTAJE

• Garanții de stat de până la 90% din valoarea creditelor;
• Grant care acoperă integral valoarea comisionului de riscși a celui de administrare pe toată perioada de 

valabilitate a garanției și dobânda, conform procedurilor de implementare; 
• Componentă nerambursabilă de până la 10% din valoarea finanțării garantate .

PROGRAME NOI IMPLEMENTATE DE FNGCIMM ÎN 2022
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Programul GARANT CONSTRUCT

Activit ățile eligibile: 

• achiziția de echipamenteși utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de 
activități noi în sectorul construcții; 

• construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, pentru activități noi în sectorul
construcții; 

• achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care 
derulează contracte în sectorul construcții; 

• achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu
• finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;
• plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

PROGRAME NOI IMPLEMENTATE DE FNGCIMM ÎN 2022
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MULȚUMESC!

Cu deosebită stimă și aleasă considerație,
Lect. Univ. Dr. Dumitru NANCU
dumitru.nancu@fngcimm.ro


