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1. Prezentarea generală a Fondului de Stat de Garantare a 

Creditelor 

1.1. Introducere 

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici si Mijlocii (ODIMM) în 

coordonare cu Ministerul Economiei are drept scop susținerea dezvoltării întreprinderilor mici 

și mijlocii în conformitate cu prioritățile Guvernului, stabilite în strategiile și programele de 

dezvoltare ale sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. 

Una din prioritățile de bază ale Guvernului reprezintă facilitarea accesului întreprinderilor mici și 

mijlocii la resurse financiare, drept pentru care a fost creat Fondul de Garantare a Creditelor 

(FGC). 

FGC a fost constituit în baza Hotărârii de Guvern nr. 208 din 20.03.2001, fiind gestionat, pe 

parcursul a 6 ani (2001-2007), de către Fondul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și 

Dezvoltarea Micului Business (FSADMB), al cărui obiectiv de bază constituia întreprinderea 

acțiunilor orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului. Odată cu crearea ODIMM, prin Hotărârea 

de Guvern nr. 538 din 17.03.2007, FGC a trecut în gestiunea Organizației, fiind succesor de drept 

al FSADMB. 

La moment, ODIMM în calitate de instituție publică responsabilă de gestiunea Fondului de 

Garantare, emite garanții financiare, pentru garantarea creditelor/ împrumuturilor solicitate de 

întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova (care nu dispun de suficient gaj) de la 

instituțiile financiare partenere. 

Garanția financiară emisă de ODIMM reprezintă un angajament în formă scrisă față de Bancă în 

calitate de beneficiar de garanție, asumat de către ODIMM, în calitate de Garant, întru asigurarea 

cu gaj suficient în proporție și în termene stabilite a creditelor acordate persoanelor fizice cu 

activitate economică sau persoanelor juridice, în calitate de Ordonator. 

Cu suportul garanțiilor financiare emise de ODIMM, sunt create direct și indirect premise care 

contribuie la dezvoltarea competitivității, creșterea eficienței, îmbunătățirea calității și numărului 

de produse a sectorului IMM. În același timp, creează un impact pozitiv asupra locurilor de muncă, 

cifrei de afaceri și contribuțiilor la bugetul de stat. 

ODIMM, prin emiterea garanțiilor financiare facilitează accesul antreprenorilor la resurse 

financiare, oferind soluții rapide și complexe. În condițiile solicitării de credite de la băncile 

comerciale de către agenții economici, intervine necesitatea asigurării acestor credite cu gaj, dat 

fiind faptul că cel oferit de antreprenor, în majoritatea cazurilor, este insuficient. Problema gajului 

este mai acută în mediul rural și chiar în centrele raionale față de situația din municipii, care se 

explică prin prețul mai scăzut al bunurilor imobile. Prin urmare, sistemul de garantare a creditelor 

pentru întreprinderile mici și mijlocii este deosebit de important și necesar. 

1.2. Misiunea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor 

Misiunea FGC este îndreptată spre realizarea politicii de stat cu privire la susținerea dezvoltării 

sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, în vederea facilitării accesului la finanțare a 

întreprinderilor mici și mijlocii, care nu dispun de suficient gaj, prin emiterea garanțiilor 

financiare în favoarea instituțiilor financiare, în scopul garantării creditelor. 
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Obiectivele ODIMM în aceste scopuri sunt: 

• stimularea creării noilor întreprinderi mici și mijlocii, dezvoltarea celor cu potențial de 

creștere, inclusiv cele orientate spre export; 

• stimularea creării și menținerii locurilor de muncă prin sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii care contribuie la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă; 

• sporirea volumului de resurse financiare accesate de întreprinderile mici și mijlocii de la 

instituțiile financiare; 

• majorarea portofoliului de credite/ împrumuturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii, 

care contribuie la atragerea investițiilor în economia națională, prin emiterea garanțiilor 

financiare diminuatoare de risc; 

• sporirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, prin facilitatea accesului la 

finanțare. 

1.3. Criterii de eligibilitate 

Solicitant de garanție financiară poate fi orice persoană fizică cu activitate de întreprinzător sau 

persoană juridică, care  cad sub incidența legii nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile 

mici și mijlocii, având un număr mediu anual de salariați (numărul mediu scriptic al personalului 

în perioada de gestiune) de până la 250, o cifră anuală de afaceri de până la 50 milioane lei sau 

dețin active totale de până la 50 milioane lei. 

Precum și: 

• este înregistrată în conformitate cu legislația în vigoare şi activează pe teritoriul Republicii 

Moldova;   

• nu are datorii comerciale restante considerabile pe un termen mai mare de 12 luni la data 

analizei dosarului de credit; 

• prezintă dovezi ale viabilității afacerii, capacității de deservire și rambursare a creditului 

în cadrul planului de afaceri și/sau bilanțului contabil și/sau fluxului mijloacelor bănești 

sau altor documente financiare etc; 

• deține istorie de credit pozitivă la Biroul Istoriilor de Credit sau la alte surse (în cazul în 

care există istorie de credit), și nu are restanțe curente la credite; 

• tine evidența contabilă, întocmește și prezintă formularele situațiilor financiare, conform 

legislației în vigoare; 

• nu se află în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare etc; 

• nu înregistrează restanțe mai mari de 90 zile calendaristice la achitarea comisionului 

pentru Garanțiile financiare emise anterior de ODIMM; 

• activitatea economică generează indicatori financiari pozitivi, calculați în baza 

formularelor situațiilor financiare vizate de Biroul Național de Statistică (după caz), 

precum: 

- profitul net ≥ 0 pentru ultimii 2 ani de activitate; 

- gradul de îndatorare ≤ 50% (Total datorii/Total active × 100%), excepție pentru start-

up-uri ≤ 80%. 

Creditele solicitate de la băncile comerciale partenere ODIMM, care urmează a fi asigurate parțial 

cu garanții financiare trebuie să corespundă următoarelor criterii: 
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• să nu fie clasificat mai jos decât de categoria “supravegheat” conform Regulamentul cu 

privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale, aprobat prin HCA al BNM 

nr.231 din 27.10.2011 și clasificării interne ale Băncii; 

• Perioadă de grație pentru rambursarea sumei principale până la 1 an, cu excepția creditelor 

pentru agricultură - până la 2 ani (în cazul în care va exista perioadă de grație); 

• Pentru achiziționarea de bunuri utilizate nemijlocit în scopul extinderii şi/sau dezvoltării 

afacerii, neinterzise de legislația în vigoare; 

• Asigurat cu bunuri negrevate în calitate de gaj sau grevate pentru alte credite contractate 

cu indicarea cotei clare de extindere a gajului:   

- imobil sau alte mijloace fixe ≥ 50% din valoarea gajului total (obligatoriu); 

- stocuri de mărfuri şi materiale ≤ 30% din valoarea gajului total (opțional); 

- alte tipuri de gaj. 

• Mijloacele creditare nu vor fi utilizate pentru rambursarea creditelor contractate anterior, 

fabricarea şi vânzarea produselor interzise de legislația în vigoare, speculații valutare, 

investiții în valori mobiliare, plata serviciilor financiare, finanțarea companiilor de 

construcții sau proiectele de construcție a imobililor, acordarea împrumuturilor 

persoanelor fizice şi juridice, activități de cazinou şi jocuri de noroc. 
 

1.4. Produse de garantare  

ODIMM acordă garanții financiare în baza următoarelor produse: 

1. Pentru întreprinderile nou-create (< 12 luni activitate) 

• Scrisoarea de Garanței Financiară eliberată de ODIMM va garanta maxim 70 (șaptezeci) % 

din suma creditului acordat de către Bancă, dar nu va depăși 700.000 (șapte sute mii) lei; 

• Perioada de garantare – până la 36 luni; 

• Comisionul anual – 0,5% de la suma garanției; 

2. Pentru întreprinderile active ( > 12 luni de activitate) 

• Scrisoarea de Garanței Financiară eliberată de ODIMM va garanta maxim 50 (cincizeci) % 

din suma creditului acordat de către Bancă, dar nu va depăși 3.000.000 (trei milioane) lei; 

• Perioada de garantare – până la 60 luni; 

• Comisionul anual – 0,5% de la suma garanției;  

3. Pentru întreprinderi exportatoare 

• Scrisoarea de Garanței Financiară eliberată de ODIMM va garanta maxim 50 (cincizeci) % 

din suma creditului, dar nu va depăși 5.000.000 (cinci milioane) lei; 

• Perioada de garantare – până la 60 luni; 

• Comisionul anual – 0,5% de la suma garanției; 

4. Pentru întreprinderi gestionate de femei antreprenoare 

• Scrisoarea de Garanței Financiară eliberată de ODIMM va garanta maxim 70 (șaptezeci) % 

din suma creditului, dar nu va depăși 700.000 (șapte sute mii) lei; 

• Perioada de garantare – până la 60 luni; 

• Comisionul anual – 0,5% de la suma garanției; 

5. Pentru întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani 

• Scrisoarea de Garanței Financiară eliberată de ODIMM va garanta maxim 50 (cincizeci) % 

din suma creditului, dar nu va depăși 500.000 (cinci sute mii) lei; 

• Perioada de garantare – până la 60 luni; 

• Comisionul anual – 0,5% de la suma garanției; 
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Produsele de garantare ale ODIMM vizează creditele pe termen mediu, având ca destinație 

implementarea proiectelor investiționale (procurarea de utilaje și echipamente, efectuarea 

construcțiilor capitale), cât și cele pe termen scurt, care au ca scop menținerea dezvoltării 

afacerilor prin completarea capitalului circulant. 

1.5. Mecanismul de emitere a garanțiilor financiare 

Mecanismul emiterii garanțiilor financiare este aprobat de Comitetul de Coordonare al ODIMM. 

La cererea instituției financiare parteneră urmare a solicitării din partea antreprenorului, ODIMM 

examinează viabilitatea proiectul investițional și criteriile de eligibilitate pentru emiterea garanției 

financiare în cadrul Comisiei de evaluare a garanțiilor financiare, în termen maxim de 3 zile 

lucrătoare şi informează instituția financiară privind decizia Comisiei printr-o scrisoare de accept 

sau refuz (vezi figura nr.1).                                                        

             Figura 1. Procedura de emitere a garanției financiare 
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În urma achitării comisionului de garantare și semnării contractului de credit între instituția 

financiară și antreprenor, ODIMM emite garanția financiară în favoarea instituției financiare 

pentru garantarea creditului antreprenorului. 

În anul 2017, a fost elaborat de către angajații ODIMM un regulament nou cu privire la 

organizarea și funcționarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și 

Mijlocii. Regulamentul urmează a fi înaintat spre aprobare. La elaborarea acestui regulament, a 

fost luat în considerație și posibilitatea acordării garanțiilor utilizând un soft nou - Guaranty 

Management Software, care va fi utilizat pentru gestionarea activității Fondului. 

Datorită capitalizării din anul de gestiune a fondului de garantare cu 25 mln. lei, a crescut  

capacitatea fondului, având efecte benefice atât pentru IMM, cât și pentru instituțiile financiare 

partenere.  

2. Partenerii ODIMM și fluxul de informații în procesul de 

garantare 

2.1.    Instituțiile financiare partenere 

Procesul de garantare presupune conlucrarea strânsă cu instituțiile financiare, care odată cu 

semnarea contractului de colaborare, devin parteneri ai ODIMM, având statut de beneficiar al 

garanției.  

Toate regulile și procedurile de conlucrare sunt descrise în contractele de colaborare, care sunt 

tipizate. 

ODIMM are semnate contracte de colaborare cu 8 bănci comerciale: 

• BC „Moldova Agroindbank” S.A. 

• BC „Victoriabank” S.A. 

• „FinComBank” S.A. 

• BC „ProCredit Bank” S.A. 

• BC „Comerţbank” S.A. 

• BC „Moldindconbank” S.A. 

• BCR Chisinau S.A. 

• BC ,,EuroCreditBank” S.A. 

În anul 2017 au fost semnate două contracte noi de colaborare cu BC ,,EuroCreditBank” SA și 

Banca Comercială Română Chișinău SA. 

Utilizarea garanției financiare în activitatea de creditare în general și a sectorului IMM în special, 

prezintă o serie de avantaje pentru instituțiile financiare, și anume: 

1. Partajează riscul de credit cu instituția financiară;  

2. Contribuie la îmbunătățirea portofoliului de credite;  

3. Instituția financiară beneficiază de o acoperire cu garanție lichidă și, respectiv, micșorează 

sumele destinate fondului de risc; 

4. Instituția financiară își reduce costurile, garanțiile financiare fiind mult mai eficiente și 

mai simplu de recuperat decât garanțiile reale; 

5. Instituția financiară își extinde și diversifică clienții, cu un gard scăzut de risc;  
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6. FGC contribuie la dezvoltarea micilor întreprinderi și accelerează creșterea acestora, 

instituțiile financiare beneficiind ulterior de clienți cu o istorie creditară pozitivă şi 

portofoliu diversificat. 

Pe parcursul anului au fost organizate 14 instruiri (prezentări) ale produselor de garantare la 8 

filiale ale BC ,,Victoriabank” SA, 5 filiale ale BC ,,Moldova Agroindbank” SA, la sediul central 

al Băncii Comerciale Române Chișinău SA. 

Funcționarii ODIMM din cadrul FGC continuu consultă și acordă suportul necesar ofițerilor de 

credit din cadrul instituțiilor financiare partenere la fiecare etapă a schemei de garantare. 

Din totalul garanțiilor acordate în anul de gestiune, 45% au fost emise în favoarea BC „Moldova 

Agroindbank” S.A., 4% - BC FinComBank” S.A., 15% - BC „Comerțbank” S.A. și 33% -                    

BC „ProCredit Bank” S.A. etc. 

În afară de colaborarea cu instituțiile financiare din Republica Moldova, ODIMM colaborează cu 

instituții din afară. Această colaborare este realizată prin schimburi de experiență și acordare de 

suport. 

În luna iulie 2017, reprezentanții instituției similare din Republica Cehă și ai Corporației de 

garantare și asigurare a exportului, în contextul promovării exportului, au prezentat instrumentele 

politicii lor de susținere a exportului. În acest sens au fost prezentate și instrumentele de garantare 

a exportului. Această experiență a fost una benefică pentru angajații ODIIMM, iar unele practici 

vor fu utilizate atât în activitatea de garantare, cât și în alte activități și programe gestionate de 

ODIMM. 

În septembrie 2017 echipa FGC ODIMM a efectuat o vizită de studiu la Fondul Național de 

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) din România. Scopul 

acestei vizite a fost preluarea experienței avansate a FNGCIMM în domeniul acordării garanțiilor. 

În cadrul vizitei a fost studiat mecanismul de garantare aplicat de instituția din România și 

principul de partajare a riscului „pari passu”, utilizarea soft-ului specializat. Experiența preluată 

este aplicată în cadrul FGC întru eficientizarea procesului de garantare. 

Cu suportul Băncii Mondiale, în anul 2017, angajații FGC au participat la elaborarea softului ce 

va moderniza întregul proces de garantare, începând  de la depunerea cererii până la scadența 

garanțiilor și va exclude orice deplasare fizică a beneficiarilor la ODIMM, utilizând semnăturile 

electronice. 

Guaranty Management Software se afla la etapa de testare, în scurt timp planificându-se lansarea 

acestuia. 

2.2.  Identificarea noilor parteneri în activitatea de garantare 

Funcționarii ODIMM din cadrul FGC analizează în permanență situația economică a instituțiilor 

financiare, cu scopul determinării poziției pe piață a instituțiilor financiare, identificării noilor 

măsuri de îmbunătățire a procesului de garantare, dar și asigurării unei activități prudente în 

domeniul de garantare. 

Una din metodele utilizate pentru analiză este Metoda CAMELS, care presupune efectuarea 

analizei după următorii indicatori:  

• C – Capital adequacy (Suficienţa capitalului) 

• A – Asset quality (Calitatea activelor) 
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• M – Management (Managementul) 

• E – Earnings (Profituri) 

• L – Liquidity (Lichiditatea) 

• S – Sensitivity to market risk (Sensibilitatea la riscul de piaţă) 

În același timp, în procesul de analiză are loc identificarea noilor instituții financiare cu potențial, 

pentru colaborarea în domeniul garantării. 

Pe lângă negocierile cu BC „EuroCreditBank” S.A. și BCR Chișinău S.A., cu care au fost semnate 

contracte de colaborare noi în anul 2017, au fost inițiate negocieri cu două bănci noi BC 

„MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” SA și BC „ENERGBANK” SA, precum și 

negocieri de semnare a noului tip de acord de colaborare cu partenerul existent BC 

„Moldindconbank” SA. 

Odată cu intrarea în vigoare a legii cu privire la activitatea instituțiilor financiare nebancare, ne 

propunem încheierea contractelor de colaborare și cu aceste organizații. 

3. Performanțele Fondului de Garantare  

3.1.  Portofoliul Fondului de Garantare 

Până în prezent ODIMM a emis garanții financiare pentru 290 de companii, în valoare de 81 

milioane lei, contribuind la implementarea proiectelor investiționale în valoare de peste 361 

milioane lei și crearea a peste 740 locuri noi de muncă.  

La situația din 31.12.2017, FGC gestionează 156 garanții active în sumă de 51,38 mln. lei 

(+76,12% față de situația anului precedent), care asigură un portofoliu de credite în sumă de 159, 

26 mln. lei (+81,20% față de situația anului precedent), ce au atras investiții în economie în 

echivalentul sumei de 231,37 mln. lei (+49,59% față de situația anului precedent). 

 

Pe parcursul anului 2017 au fost acordate 49 garanții în sumă totală de 30,87 mln lei, care servesc 

drept asigurare la un portofoliu de credite în sumă totală de 102,09 mln lei, fapt ce a permis 

investiții în economie de aproximativ 123,35 mln lei. 

 

Analiza comparativă față de anul precedent este redată în tab. de mai jos: 

 2016 2017 Devieri % Valoarea  abs. 

Garanții emise, № 
12 49 308,33% 37 

Garanții emise, mln. lei 2,94 30,87 950,02% 27,93 

Suma creditelor, mln. lei 14,36 102,09 610,75% 87,73 

Investiția, echiv., mln. lei 30,60 123,35 303,07% 92,75 

 

Totodată, în perioada de referință au fost refuzate 8 solicitări de garanții financiare în legătură cu 

necorespunderea lor conform criteriilor de eligibilitate și au fost stinse 38 garanții în sumă totală 

de 10,8 mil. lei, fiind rambursate integral credite în sumă de 27,9 mil. lei. 

În anul de gestiune a fost înregistrată, o creștere a numărului de garanții acordate, și a volumului 

acestora comparativ cu anul precedent. Toate acestea au avut loc în condițiile de diminuare a 

activității de creditare de către bănci. 
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Din numărul garanțiilor active, 31,97% sunt acordate pentru întreprinderi gestionate și/sau fondate 

de femei, iar 50,6%  sunt eliberate pentru întreprinderi nou create. 

Efectele crizei bancare din anii precedenți se resimt și până astăzi din cauza șocului valutar și 

majorării ratelor. În pofida faptului că s-au redus solicitările de credite, băncile au revizuit 

politicile sale de creditare și analiză financiară, prin urmare portofoliul de credite al băncilor a 

scăzut în 2017 cu 3,7% față de anul 2016 și cu 12,34% față de anul 2015, iar rata creditelor 

neperformante s-a majorat în această perioadă, înregistrând un nivel de 18,38% pe sistem și 

24,77% pe sectorul IMM. Toți acești factori nu pot să nu influențeze negativ acordarea garanțiilor 

financiare, însă modificările efectuate în procesul de garantare au contribuit la creșterea 

portofoliului garanțiilor financiare cu 76%. 

Analiza impactului garanțiilor asupra dezvoltării întreprinderilor beneficiare denotă faptul, că 

fiecare leu acordat sub formă de garanție a permis efectuarea investițiilor în economie în valoare 

de cca 4,5 lei. De asemenea, fiecare leu acordat din Fondul de Garantare facilitează obținerea 

creditelor în valoare de 3,1 lei. În anul de gestiune a fost înregistrată o creștere a numărului de 

garanții acordate, cât și a mărimii acestora comparativ cu anul precedent. 

Reieșind din cele menționate, ODIMM contribuie permanent la sporirea competitivității 

sectorului IMM. 

3.2.    Distribuția geografică 

După distribuția geografică, solicitările de garantare provin din toate regiunile Republicii. Pe 

parcursul întregii perioade de activitate a Fondului de Garantare, cele mai multe garanții au fost 

emise în zona centrală și de nord. Totodată, ponderea cea mai mare a garanțiilor acordate revine  

companiilor ce activează în mun. Chișinău. 
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Distribuția garanțiilor acordate 
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3.3.    Domenii de activitate 

Cu suportul garanțiilor financiare emise de ODIMM, au beneficiat de credite, de la instituțiile 

financiare partenere, în proporție de 41% IMM-urile din domeniul agricol, pentru susținerea 

proiectelor investiționale pentru deschiderea şi dezvoltarea fermelor de animale, modernizarea 

parcului tehnico-agricol, îmbunătățirea calității serviciilor în agricultură, construcția serelor și a 

frigiderelor, aprovizionare cu materie primă pentru prelucrarea terenurilor agricole etc. 

Întreprinderi, beneficiare de garanții financiare, care activează în domeniul industriei 

prelucrătoare constituie 14%. În același timp, o cotă de 31% reprezintă întreprinderi din domeniul 

comerțului, resursele financiare obținute de la bancă fiind destinate pentru achiziționarea 

utilajelor, materialelor şi accesoriilor necesare la amenajarea centrelor comerciale în zonele rurale. 

 

Garanțiile financiare emise pe parcursul anului 2017, au fost direcționate către susținerea 

întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în aceleași domenii, precum în anii precedenți, însă 

ponderea lor a cunoscut puține schimbări în domeniu comerțului și agriculturii, care practic s-au 

egalat. 
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Efectul crizei din sistemul bancar din anii precedenți și-a păstrat amprenta și în anul de gestiune, 

care s-a manifestat prin încrederea slabă a IMM-urilor în sistemul bancar și viitorului economic. 

Acest fapt se caracterizează prin destinația creditelor contractate de IMM-uri. Garanțiile acordate 

în anul 2017, au servit drept asigurare la credite ce au avut următoare destinație: 

• 91% - completarea mijloacelor circulante; 

• 6,76% - procurarea tehnicii și utilajului agricol; 

• 2,24% - procurarea tehnicii și utilajului neagricol. 

3.4.    Locuri de muncă 

Garanțiile financiare emise de ODIMM au o contribuție incontestabilă la menținerea, dar și 

crearea noilor locuri de muncă. Garanțiile financiare emise în anul 2017 facilitează menținerea în 

câmpul muncii a 801 angajați. Companiile care au beneficiat de garanții active în anul 2017, au 

creat peste 130 locuri noi de muncă. 

4. Promovarea și mediatizarea  

Ținând cont de importanța activității Fondului de Garantare a Creditelor, au fost organizate 

evenimente de sensibilizare a publicului larg privind contribuția şi impactul Fondului de 

Garantare a Creditelor la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii 

Pe parcursul anului 2017, au fost publicate 10 articole destinate Fondului de Garantare a 

Creditelor în 15 surse de presă diferite, iar în comun cu alte programe, FGC a fost menționat în 

104 articole de presă, emisiuni radio și TV în 28 de surse diferite. 

Pe lângă articolele media, toate programele ODIMM sunt promovate la fiecare prezentare 

organizată atât în teritoriu, cât și în sediul organizației.  

În trimestrul IV a fost elaborat un spot video pentru promovarea FGC, plasat pe pagina web a 

Organizației, businessportal, site-uri de socializare. 

 

 

 


