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1. Prezentarea generală a Fondului de Stat de Garantare a 

Creditelor 

Introducere 

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

coordonare cu Ministerul Economiei are drept scop asigurarea unui mediu cât mai prielnic 

dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). Unul din mecanismele financiare 

utilizate de ODIMM pentru atingerea scopului propus, este facilitarea accesului la finanțare a 

întreprinderilor mici și mijlocii prin emiterea garanţiilor financiare prin intermediului Fondului 

de Stat de Garantare a Creditelor (FGC), aflat în gestiunea ODIMM. 

Garanția financiară este un angajament în formă scrisă față de entitatea din sectorul financiar, 

asumat de către ODIMM, privind asigurarea cu gaj suficient, în termenele stabilite, a creditelor 

acordate persoanelor fizice cu activitatea economică sau persoanelor juridice, care se emite sub 

formă de Scrisoare de garanție financiară.   

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 şi 

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

acțiunilor orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului. Odată cu instituirea ODIMM, prin 

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

succesor de drept al FSADMB. Prin Hotărârea de Guvern nr.828 din 20.08.2018 a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, 

în care sunt menționate toate reglementările ale fondului. 

Cu suportul garanțiilor financiare emise de ODIMM se creează premise pentru 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. 

Pe parcursul activității FGC, de către ODIMM, au fost propuse și implementate mai multe măsuri 

pentru îmbunătățire care sunt descrise în prezentul Raport. 

1.2. Misiunea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor 

Misiunea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor este îndreptată spre realizarea politicii de 

stat cu privire la susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova, în 

vederea facilitării accesului la finanțarea a întreprinderilor mici și mijlocii care nu dispun de 

suficient gaj, prin emiterea garanțiilor financiare în favoarea entităților financiare, în scopul 

garantării creditelor/împrumuturilor. Activitatea ODIMM în domeniul garantării este desfășurată 

întru: 

• sporirea numărului de credite acordate IMM-urilor; 

• micșorarea riscului de creditare a băncilor; 

• reducerea costului total al creditării; 
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• colaborarea eficientă și efectivă cu organizații internaționale în vederea implementării 

diverselor programe și obținerea de know-how în sistemul de garantare. 

Obiectivele de bază ale Fondului de Garantare sunt: 

• Stimularea creării de noi întreprinderi mici și mijlocii, dezvoltarea celor cu potențial de 

creștere, inclusiv a celor 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 

entitățile din sectorul financiar; 

• 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 facilitarea accesului la 

finanțare. 

1.3. Criterii de eligibilitate 

Solicitantul de credit eligibil care solicită acordarea Garanției financiare este considerat orice 

persoană fizică cu activitate de întreprinzător sau persoană juridică care corespunde criteriilor de 

clasificare a sectorului IMM, stipulate în Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la 

întreprinderile mici şi mijlocii: 

• Întreprindere micro – întreprinderea care are cel mult 9 salariați, realizează cifră anuală 

de afaceri de pînă la 9 milioane de lei sau deține active totale de pînă la 9 milioane de lei; 

• Întreprindere mică – întreprindere care are de la 10 pînă la 49 de salariați, realizează o 

cifră anuală de afaceri de pînă la 25 de milioane de lei sau deține active totale de pînă la 

25 de milioane de lei; 

• Întreprindere mijlocie – întreprindere care are de la 50 pînă la 249 salariați, realizează o 

cifră anuală de afaceri de pînă la 50 milioane de lei sau deține active totale de pînă la 50 

de milioane de lei. 

 Precum și: 

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

Republicii Moldova;   

• 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 în baza altor documente financiare; 

• 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; 

• ţine evidenţa contabilă, întocmește şi prezintă formularele situaţiilor financiare, conform 

legislaţiei 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 Garanţiile financiare emise anterior de ODIMM; 
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• activitatea economică generează indicatori financiari pozitivi, calculaţi în baza 

formularelor situaţiilor 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 ≤ 70%. 

1.4. Produse de garantare  

Pe parcursul anului 2018 ODIMM a oferit la dispoziția solicitanților și instituții financiare 5 

produse de garantare, care a fost solicitat de băncile partenere după necesitate. În așa mod, 

ODIMM a oferit următoarele produse de garantare pentru sectorul IMM: 

• Întreprinderi nou – înregistrate – garanție financiară în valoare de până la 700 mii lei cu 

rata de acoperire de până la 70% din valoarea creditului solicitat și cu perioada de 

garantare de până la 36 luni; 

• Întreprinderi active – garanție financiară în valoare de până la 3 mil. lei cu rata de 

acoperire de până la 50% din valoarea creditului solicitat și cu perioada de garantare de 

până la 60 luni; 

• Întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori – garanție financiară în valoare de până la 

500 mii lei, cu rata de acoperire de până la 50% din valoarea creditului solicitat și cu 

perioada de garantare de până la 60 luni; 

• Întreprinderile gestionate de femei antreprenoare – garanție financiară în valoare de până 

la 700 mii lei, cu rata de acoperire de până la 50% din valoarea creditului solicitat, și cu 

perioada de garantare de până la 6 luni; 

• Întreprinderile exportatoare – garanție financiară în valoare de până la 5 mil. lei, cu rata 

de acoperire de până la 50% din valoarea creditului solicitat și cu perioada de garantare 

de până la 60 luni. 

Plata pentru toate produsele de garantare oferite de ODIMM este unică și constituie 0,5% anual 

din suma garanției eliberate. 

1.5. Mecanismul de emitere a garanţiilor financiare 

Mecanismul eliberării garanţiilor financiare este aprobat de Comitetul de Coordonare al ODIMM 

şi se implementează în conformitate cu FGC. La cererea garanţiei financiare de către instituția 

financiară parteneră şi solicitarea 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).  
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Figura 1. Procedura de emitere a garanției financiare 
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2. Partenerii ODIMM şi fluxul de informații în procesul de 

garantare 

2.1.    Instituțiile financiare partenere 

În aspectul parteneriatelor încheiate cu instituțiile financiare, menționăm că ODIMM are 

încheiate Contracte de colaborare cu opt bănci licențiate din Republica Moldova:  

• BC „Moldova – Agroindbank” S.A.; 

• BC „Victoriabank” S.A.; 

• BC „EuroCreditBank” S.A.; 

• „FinComBank” S.A.; 

• BC „ProCredit Bank” S.A.; 

• BC „Comerţbank” S.A.; 

• BCR Chișinău S.A.; 

• BC ”Eximbank” S.A. 

 

Utilizarea garanţiei financiare în activitatea de creditare în general şi a sectorului IMM în special, 

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

1. Partajează riscul de credit cu instituția financiară;  

2. Contribuie la îmbunătățirea portofoliului de credite;  

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

micșorează sumele destinate fondului de risc;  

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

mai simplu de recuperat decât garanțiile reale;  

5. Instituția financiară își extinde și diversifică clienții, cu un grad scăzut de risc;  

6. FGC contribuie la dezvoltarea micilor întreprinderi şi accelerează creșterea acestora, 

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

portofoliu diversificat. 

Din totalul garanțiilor active, la situația de la sfârșitul anului 2018: 55.17% erau emise în 

favoarea BC „Moldova – Agroindbank” S.A., 13,79% - BC „Moldindconbank” S.A, 15,17% - 

FinComBank” S.A., 13,10% - BC ”Comerțbank” S.A., 1.38% - BC ”ProCredit Bank” S.A., 

0,69% - BC „Eximbank” S.A. și 0,69% - BC ”Eximbank” S.A. (vezi figura nr.2). 
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Figura 2. Structura garanţiilor financiare active după instituțiile financiare partenere 
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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 

La situația din 31 decembrie 2018, cu suportul FGC, a fost facilitată debursarea creditelor în 

valoare de 283,03 milioane lei și susținută proiectele investiționale în valoare de 447,4 milioane 

lei pentru 282 de IMM-uri. Structura portofoliului FGC din data de 31.12.2018, reflectă 

următoarea situație: 

Tabelul nr. 1. Structura portofoliului garanțiilor financiare la 31.12.2018 

Starea 

garanţiei  

Număr de 

garanții 

Suma garanţiilor 

(MDL) 

Suma creditelor 

(MDL) 

Suma investițiilor 

(MDL) 
Activă 98 35,717,760 112,906,969 175,823,329 

Stinsă 219 59,850,140 170,900,330 272,654,966 

Respinsă 36 18,862,355 45,754,002 69,911,533 

Retrasă 26 8,130,221 22,501,830 39,460,368 

Total 379 122,560,476 352,063,131 557,850,196 

Pe parcursul anului 2018 au fost active 145 garanții financiare în valoare totală de 55,4 milioane 

lei, care au permis debursarea creditelor în valoare de 176,4 milioane lei și efectuarea de către 

IMM-uri a investițiilor în valoare de 272,04 milioane lei. 

În aceeași perioadă, au fost stinse 47 garanții financiare în valoare de 19,7 milioane lei și 

respectiv rambursarea integrală a creditelor în valoare de 64 milioane lei. 

În perioada anului 2018 au fost emise 27 garanții financiare în valoare de 14,76 milioane lei, 

ceea ce a garantat în proporție de 33,5% volumul creditelor acordate de către instituțiile 

financiare partenere în valoare de 44,1 milioane lei. Valoarea proiectelor investiționale 

implementate ca rezultat al emiterii garanțiilor financiare constituie 85,4 milioane lei.  

Analiza portofoliului de garantare din perspectiva repartizării garanţiilor financiare după 

produsele de garantare oferite de Fondul de Garantare a Creditelor denotă că 49,52% din total 

garanții au fost eliberate întreprinderilor active, considerate cele care activează pe piață mai mult 

de 12 luni. Ponderea produselor de garantare pe portofoliul FGC, reflectă următoarea situație: 
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Tabelul nr. 2. Ponderea produselor de garantare în portofoliul                                           

garanțiilor financiare la 31.12.2018 

*Notă: Produsele de garantare PARE 1+1 și PNAET nu sunt prezentate ca produs aparte, însă creditele solicitate de companiile ce au 

beneficiat de garanțiile financiare respective au fost contractate pentru a participa în cadrul Programelor de suport PAARE 1+1 și PNAET. 

A doua categorie de produs, după ponderea de garantare, cu o cotă de 28,57%, este produsul de 

garantare destinat tinerilor antreprenori cu grant prin programul PNAET, care au beneficiat de 

90 garanții financiare în valoare de 9,7 milioane lei pentru garantarea creditelor în valoare de 

26,7 milioane lei și susținerea proiectelor investiționale în valoare de 33,6 milioane lei. 

Programul PNAET a fost stopat în data de 31.12.2017, de acea la data de 31.12.2018 sunt active 

doar 21 de garanții, în valoare de 2,53 mil. lei. 

O altă pondere importantă a garanțiilor financiare după produsele de garantare o are produsul 

destinat companiilor exportatoare, cu o cotă de 3,81% și o valoare de 19,82 milioane lei pentru 

garantarea creditelor în valoare de 55,34 milioane lei și susținerea proiectelor intenționale în 

valoare de 102,78 milioane lei. 

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 4,7 lei. De asemenea, fiecare leu acordat din Fondul de Garantare facilitează obținerea 

creditelor în valoare de 2,97 lei.  

În așa mod, ODIMM contribuie în continuare la îmbunătățirea capacităților IMM-urilor din 

domeniile: agricultură, industria alimentară, industria de prelucrare a lemnului, industria ușoară 

etc. 

3.2.    Distribuţia geografică 

După distribuția geografică, 66% dintre solicitările de garantare provin din regiunea centrală a 

Republicii Moldova. Pe parcursul întregii perioade de activitate a Fondului de Garantare, au fost 

emise garanții financiare pentru toate regiunile administrativ-teritoriale ale zonei centrale. 

Totodată, companiilor ce activează în mun. Chişinău au fost emise 39% din totalul garanțiilor 

acordate. 

Agenților economici din regiunea de nord a Republicii Moldova, au fost emise garanții financiare 

în proporție de 15.09% din totalul garanțiilor, astfel fiind acoperite raioanele: Rîşcani, Sîngerei, 

Glodeni, Edineţ, Drochia, Donduşeni, Făleşti, Florești, Șoldănești, Soroca, Briceni şi mun. Bălţi. 

 

Produs  

Număr 

de 

garanții 

Suma 

garanţiilor 

(MDL) 

Suma 

creditelor 

(MDL) 

Suma 

investițiilor 

(MDL) 

 

Ponderea 

(%) 
Active 156 59,164,334   178,163,899 275,589,015 49,52 

PARE 1+1 3 259,250 518,500 1,761,887 0,95 

Exportatori 12 19,818,083 55,337,950 102,780,533 3,81 

Start-up 35 3,904,730 13,435,276 13,435,276 11,11 

PNAET 90 9,719,500 26,699,631 33,666,072 28,57 

Tineri 18-35 8 825,080 3,569,200 8,548,118 2,54 

Femei antreprenoare 11 1,444,000 5,307,000 6,474,736 3,49 

Total 315 95,134,977 283,031,456 447,394,359 100 
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Regiunea de sud deţine 19.26% din totalul garanțiilor emise, fiind distribuite în următoarele 

raioane: Leova, Ştefan-Vodă, Cahul, Basarabeasca, Cantemir, Taraclia, Cimişlia, Cahul, 

Căuşeni.  

3.3.    Domenii de activitate 

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

financiare partenere, în proporție de 59,68% 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 şi a 

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

Întreprinderi beneficiare de garanții financiare, care activează în domeniul industriei 

prelucrătoare, constituie 11,11%. În același timp, o cotă de 17,46% 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. 

Activitățile de servicii administrative și servicii de suport dețin o cotă de 3,17%, respectiv 

domeniul de activitate în construcție deține o cotă de 1,27%. 

Garanţiile financiare emise pe parcursul anului 2018, au fost direcționate către susținerea 

întreprinderilor ce desfășoară activitatea în domenii precum: producerea şi repararea paletelor, 

agricultură, zootehnie, colectarea și prelucrarea produselor agricole, etc. 

Astfel, creditele garantate de ODIMM au contribuit la îmbunătățirea capacităților de producere 

în agricultură, industria alimentară, industria de prelucrare a lemnului, textile, servicii de 

tipografie etc. 

Figura 3. Distribuirea garanţiilor după domenii de activitate 

 

59,68%

11,11%

17,46%

3,17%
1,27%

0,32%
3,49%

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Industria prelucrătoare

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor

Activităţi de servicii administrative şi activităţi
de servicii suport

Construcţii

Distribuţia apei, salubritate, gestionarea
deşeurilor, activităţi de decontaminare

Alte activităţi de servicii
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3.4.    Locuri de muncă 

Garanţiile financiare emise de ODIMM au o contribuție incontestabilă la menținerea, dar şi 

crearea noilor locuri de muncă. Garanțiile financiare facilitează menținerea în câmpul muncii a 

1113 angajați, inclusiv 371 locuri pentru femei și au permis în anul 2018 crearea a 97 locuri de 

muncă, inclusiv 35 pentru femei. Ponderea femeilor în totalul locurilor de muncă menținute 

constituie 33.33% iar în cele noi create în anul 2018 – 36%. 

Figura 4. Ponderea locurilor de muncă          Figura 5. Ponderea locurilor de muncă            

după gen menținute cu suportul FGC             după gen create în 2018 cu suportul FGC 
 

 

 

 

4. Promovarea şi mediatizarea  

4.1. Organizarea evenimentelor de promovare a activității de garantare  

Pe parcursul anului 2018 activitatea FGC a fost promovată în cadrul evenimentelor organizate 

de ODIMM, a fost distribuită informația în rândul beneficiarilor de instruire și consultanță ai 

Programelor gestionate de ODIMM, mediatizarea prin diferite surse de socializare internet și 

televiziune a diferitor emisiuni economice. Au fost mediatizate și publicate peste 220 de articole.  

4.2.   Acordarea consultațiilor  

Întru facilitarea accesului micilor antreprenori la resurse informaționale, coordonatorii FGC au 

acordat peste 850 de consultații (oficiu, telefon, evenimente etc.) referitor la produsele de 

garantare ODIMM, oferind totodată, materiale informative. 

4.3.    Publicarea articolelor în diferite surse mass-media   

Întru promovarea FGC este actualizată în permanenţă informaţia plasată pe pagina web 

www.fgc.odimm.md şi www.odimm.md, la fel și pe paginile ODIMM de pe rețelele de 

socializare cum ar fi Facebook, Twitter și Odnoklassniki, care descriu produsele FGC, condiţiile 

de obţinere a unei garanţii, partenerii şi istoriile de succes. 

66%

34%

bărbați femei

64%

36%

bărbați femei

http://www.fgc.odimm.md/

