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I. PREZENTAREA GENERALĂ 

1.1. Crearea și administrarea fondului 

Unul din principalele instrumentele de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM) este Fondul de Garantare a Creditelor (FGC). 

Odată cu instituirea ODIMM prin Hotărârea de Guvern nr.538/2007, FGC a trecut în 
gestiunea ODIMM, fiind succesor de drept al Fondului pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului  şi 
Dezvoltarea Micului Business. 

Prin Hotărârea Guvernului 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 aspectele generale în ceea ce ține de procedura acordării garanțiilor financiare. 

Garanțiile emise de ODIMM sunt un sprijin sustenabil pentru IMM-uri care nu dispun de 
suficient gaj, iar Produsele de garantare cuprind practic toate sectoarele economiei, astfel 
contribuind direct la creditarea și dezvoltarea IMM-urilor. 

Fondul de Garantare a Creditelor  ODIMM este unica instituție de garantare a creditelor 
din Republica Moldova, iar experiența acumulată în urma gestionării fondului precum și practica 
internațională a demonstrat că, existența și promovarea instrumentelor de suport antreprenorial 
prin crearea și susținerea fondurilor de garantare a creditelor duce la stimularea creșterii 
economice prin facilitarea accesului IMM-urilor la resurse financiare. 

1.2. Misiunea, obiective și principii de funcționare a Fondului 

 MISIUNEA fondului este de a contribui la sporirea competitivității sectorului IMM, prin 

facilitarea accesului la resursele împrumutate, urmare acordării garanțiilor financiare. Astfel, 

antreprenorii cu idei de afaceri viabile, se pot adresa la instituțiile financiare pentru a solicita un 

credit, chiar dacă nu dispun de suficient gaj, garanția ODIMM acoperind o parte din asigurarea 

creditului. 

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; 

• 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; 
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• Sporirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin facilitarea accesului la 

finanțare. 

 

PRINCIPIILE ce stau la baza emiterii garanțiilor financiare sunt: 

• Transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la 

posibilitatea obținerii garanțiilor financiare, a criteriilor de eligibilitate și a produselor de 

garantare; 

• Diversitatea – tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților; 

• Egalitatea – criteriile de selecție și aprobare a cererilor de garantare vor fi aplicate astfel 

încât orice debitor eligibil să aibă șanse egale la obținerea garanției financiare; 

• Primul venit, primul servit – acceptarea cererilor și solicitărilor de garantare a creditelor 

pentru întreprinderile mici și mijlocii care corespund criteriilor de eligibilitate și produselor de 

garantare va avea loc respectând consecutivitatea înregistrării cererilor, în limita Fondului de 

garantare, cu aplicarea coeficientului de multiplicare aprobat anual de către Consiliul de 

coordonare al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. 

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 până la 9 milioane de lei sau deține active totale de până la 9 milioane de lei; 

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

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

de milioane de lei; 

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

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

• ține evidența contabilă, întocmește şi 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 Garanţiile financiare emise anterior de ODIMM; 
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• activitatea economică generează indicatori financiari pozitivi, calculați în baza 

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

înregistrează profit net pentru ultimii 2 ani de activitate. 

1.4. Produse de garantare  

  Pe parcursul anului 2019 ODIMM a pus la dispoziția solicitanților și instituțiilor financiare 5 

produse de garantare, care au fost solicitate de băncile partenere după necesitate: 

• Întreprinderi noi create (nu mai mult de 12 luni de la data înregistrării) – 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 (mai mult de 12 luni de la data înregistrării) – garanție financiară în 

valoare de până la 3 mln 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 (vârsta administratorilor mai mică de 35 

ani) – 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 (fondată sau administrată de femei) – 

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 60 luni; 

• Întreprinderile exportatoare (sau orientate spre export) – garanție financiară în valoare 

de până la 5 mln lei, cu rata de acoperire de până la 50% din valoarea creditului solicitat și cu 

perioada de garantare de până la 60 luni. 

 Comisionul de garantare pentru toate produsele de garantare oferite de ODIMM este unic 

și constituie 0,5% anual din suma garanției emise. 

 În scopul determinării necesităților reale a sectorului IMM și îmbunătățirii relațiilor cu 

băncile comerciale în ceea ce ține de procesul de garantare a creditelor, ODIMM duce un proces 

continuu de analiză a pieței financiare prin intermediul tuturor mijloacelor disponibile. 

 De asemenea, periodic sunt organizate diverse întâlniri cu reprezentații instituțiilor 

financiare partenere, experți în domeniu și reprezentanți ai mediului de afaceri. 

 Prin intermediul acestei platforme de comunicare și colaborare, au fost evidențiate mai 

multe aspecte în ceea ce ține de produsele de garantare pe care le propune ODIMM. 

 Urmare a studiilor efectuate, pentru asigurarea continuității susținerii întreprinderilor noi 

create și a tinerilor antreprenori, ODIMM a lansat un nou Produs de garantare destinat 

întreprinderilor debutante. Astfel, întreprinderile debutante pot beneficia de garanții financiare 

care vor acoperi până la 80% din creditul solicitat cu o valoare de maxim 500 mii lei, pe o 

perioadă de 36 luni. Concomitent au fost ajustate Produsele de garantare existente, la cerințele și 

necesitățile pieței creditare cu stabilirea criteriilor clare pentru fiecare Produs în parte, fiind 

majorată cota de garantare a creditelor pentru tinerii antreprenori de la 50% la 70%, precum și a 

fost introdus un subprodus nou destinat întreprinderilor create sau administrate de femei care 

acoperă până la 70% din creditul solicitat cu o valoare a garanției de maxim 2 mln. lei. 

Ca rezultat, la finele anului 2019, de către Consiliul de Coordonare ODIMM au fost 

aprobate Produsele noi de garantare (Tabela nr.1): 
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Tabela nr.1: Produsele de garantare a Fondului de Garantare a Creditelor: 

Denumirea 
produsului 

Întreprinderi 
debutante 

Întreprinderi  
nou create 

Întreprinderi 
gestionate de 

tineri 
antreprenori 

Întreprinderi fondate sau 
gestionate de femei 

antreprenoare 
Întreprinderi 

active 

Întreprinderi 
exportatoare 
sau orientate 
spre export Nou create Active 

Suma maximă a  
garanției 

(lei) 
500 000 700 000 700 000 700 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000 

Termenul maxim 36 36 60 60 60 60 60 
Cota maximă de 

garantare % 
80% 70% 70% 70% 70% 50% 50% 

Comision 0,5% 
 

1.5. Mecanismul de emitere a garanţiilor financiare 

Mecanismul emiterii garanţiilor financiare este aprobat de Consiliul de Coordonare al 
ODIMM şi se implementează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Fondul 
de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 828 din 20.08.2018, precum și Acordului-tip de colaborare dintre ODIMM și Instituțiile 
financiare, inclusiv și Contractului-tip de colaborare dintre ODIMM și solicitantul de credit, 
aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 502/2018. 

La finele anului 2019, de către ODIMM au fost înaintate mai multe propuneri de 

îmbunătățire a procesului de garantare, iar în final de către Ministerului Economiei și 

Infrastructurii a fost aprobat Ordinul nr. 348 din 24.12.2019, prin care a fost aprobat un nou 

model de Contract-tip de colaborare dintre ODIMM și Instituțiile financiare, precum și Contractul-

tip de colaborare dintre ODIMM și solicitantul de credit. 

În urma modificărilor respective, a fost îmbunătățită procedura de emitere, monitorizare 

și executare a garanțiilor, și anume: 

• Au fost stabilite limite privind volumul garanțiilor ce pot fi acordate unui agent 

economic, precum și unui creditor; 

• A fost admisă posibilitatea de emitere a garanțiilor financiare la creditele fără gaj în 

limita a 20% din capacitatea de garantare a fondului. În acest sens urmează a fi elaborate produse 

de garantare specifice sectorului, adaptate la produsele creditare a băncilor comerciale 

partenere; 

• A fost simplificată procedura de depunere a cererilor de garantare, astfel fiind 

acceptată cererea unică de garantare semnată de bancă și antreprenor, precum și acordarea 

garanțiilor la creditele anterior debursate; 

• A fost simplificată modalitatea de executare a garanțiilor financiare cu achitarea 

integrală a garanției și recuperarea sumelor executate odată cu recuperarea creditului, 

proporțional cotei de garantare. 

 La cererea de emitere a garanţiei financiare depusă de către instituția financiară 

parteneră, 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). În urma achitării comisionului de 

garantare, semnării contractului de credit și a contractelor de gaj, între instituția financiară și 

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

garantarea creditului acordat antreprenorului. 
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Figura 1. Procedura de emitere a garanţiei financiare 
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Moldova-

Agroindbank
48%

Moldindconbank
5%

Fincombank
11%

Comerțbank
21%

Procreditbank
1%

Eurocreditbank
13%

Eximbank
1%

Băncile partenere

Odată cu îmbunătățirile aduse la nivel de colaborare cu instituțiile financiare și ordonatorii 

garanțiilor (IMM), au fost aprobate și modificate o serie de acte de procedură internă, fiind 

ajustat Regulamentul privind emiterea, monitorizarea şi executarea garanţiilor financiare în 

varianta actualizată și instrucțiunile interne privind procesele de garantare, care reprezintă acte 

normative interne  destinat tuturor colaboratorilor ODIMM implicați în procesul de acordare și 

monitorizare a garanțiilor financiare, cu indicarea aspectelor tehnice a proceselor de lucru. 

II. PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI 

2.1. Bănci comerciale partenere 

Utilizarea garanţiei financiare în activitatea de creditare a sectorului IMM, prezintă o serie 

de avantaje pentru instituțiile financiare, şi anume: 

• Partajează riscul de credit cu instituția financiară;  

• Contribuie la îmbunătățirea portofoliului de credite;  

• Instituția financiară beneficiază de o acoperire cu garanţie lichidă cu grad sporit de 

siguranță, ceea ce reduce riscul de credit;  

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

mai simplu de recuperat decât garanțiile reale;  

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

• FGC contribuie la dezvoltarea micilor întreprinderi şi accelerează creșterea acestora, 

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

diversificat. 

 Figura 2. Structura garanțiilor financiare gestionate  
după instituțiile financiare partenere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din totalul garanțiilor gestionate pe parcursul anului 2019: 48.17% au fost emise în 

favoarea BC „Moldova–Agroindbank” S.A., 20,73% - BC ”Comerțbank” S.A., 12,80%-                                            

BC ,,EuroCreditBank”S.A., 11,59% - FinComBank”S.A., 4,88% - BC „Moldindconbank” S.A, 1.22% - 

BC ”ProCredit Bank” S.A. și 0,61% - BC „Eximbank” S.A. 
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În aspectul parteneriatelor încheiate cu instituțiile financiare, menționăm că ODIMM are 

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

• BC „Moldova – Agroindbank” S.A.; 

• BC „Victoriabank” S.A.; 

• BC „Moldindconbank” S.A.; 

• BC „EuroCreditBank” S.A.; 

• „FinComBank” S.A.; 

• BC „Pro Credit Bank” S.A.; 

• BC „Comerțbank” S.A.; 

• BCR Chişinău S.A.; 

• BC „Eximbank” S.A. 

În urma aprobării modelului nou a Contractului-tip de colaborare dintre ODIMM și 

Instituțiile financiare prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 348 din 24.12.2019, 

ODIMM are ca obiectiv pentru anul 2020 stabilirea relațiilor de parteneriat cu toate băncile 

comerciale din Republica Moldova, cu care nu avem semnate acorduri de parteneriat și 

resemnarea contractelor cu băncile partenere conform noului model aprobat a Contractului-tip 

de colaborare dintre ODIMM și Instituțiile financiare, precum și Contractului-tip de colaborare 

dintre ODIMM și solicitantul de credit. 

Colaboratorii ODIMM din cadrul Fondului de Garantare a Creditelor, în continuu consultă 

și acordă suportul necesar ofițerilor de credit din cadrul instituțiilor financiare partenere, la 

fiecare etapă a procesului de garantare. 

2.2. Identificarea noilor parteneri în activitatea de garantare 

ODIMM 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 procesul de emitere a 

garanțiilor financiare. 

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

efectuarea analizei după următorii indicatori: 

• C – Capital adequacy (Suficiența capitalului); 

• A – Asset quality (Calitatea activelor); 

• M – Management (Managementul); 

• E – Earnings (Profituri); 

• L – Liquidity (Lichiditatea); 

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

 

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

potențial, pentru colaborarea în domeniul garantării. 

  Pe parcursul anului 2019 au fost purtate discuții cu mai multe Organizații de Creditare 

Nebancară (OCN), în scopul stabilirii relațiilor de parteneriat. În urma acestor discuții, s-a stabilit 
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că Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii nu permite acordarea garanțiilor 

financiare de către ODIMM în favoarea OCN. 

Ca rezultat, la inițiativa Comisiei Naționale a Pieței Financiare a fost inițiată procedura de 

modificare a unor prevederi a Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, în așa 

fel ca ODIMM să poată încheia contracte de colaborare cu OCN și respectiv să faciliteze accesarea 

împrumuturilor solicitate de IMM-uri de la aceste organizații. 

 Modificările respective au fost aprobate prin Legea nr. 23/2020 din 27.02.2020 și urmează 

să intre în vigoare la 20.04.2020, iar odată cu aceasta, ne propunem încheierea contractelor de 

colaborare cu unele OCN care sunt focusate pe creditarea sectorului IMM și dețin o cotă 

semnificativă din totalul creditelor acordate sectorului. 

 La fel pentru anul 2020 este planificată stabilirea parteneriatului cu Directoratul Liniei de 

Credit (DLC) care este o unitate specială ce dispune de autonomie administrativă şi financiară, 

căreia i s-au atribuit funcțiile de re-creditare şi administrare a resurselor liniilor de credit ale 

proiectelor şi programelor investiționale definite de Guvern și de Ministerul Finanțelor, finanțate 

din împrumuturile și granturile externe ale Băncii Mondiale, Băncii Europene de Investiții, IFAD şi 

ale altor organizații financiare internaționale, acordate pentru sprijinirea şi dezvoltarea economiei 

țării, promovarea exporturilor, susținerea tinerilor întreprinzători, crearea noilor locuri de muncă, 

dezvoltarea întreprinderilor noi. 

Astfel, este analizată posibilitatea de stabilire a unui parteneriat, în vederea includerii 

garanțiilor financiare acordate de ODIMM ca asigurare complementară a creditelor acordate de 

bănci din resursele liniilor de credit administrate de DLC, fapt ce va facilita accesul 

antreprenorilor la resurse creditare cu costuri reduse, chiar dacă aceștia nu dispun de suficient 

gaj. 

2.3. Colaborarea cu Organizațiile de Finanțare Internațională 

Pentru îmbunătățirea produselor de garantare conform necesităților companiilor și 

tendințelor economice, ODIMM beneficiază de expertiză tehnică și financiară din partea 

partenerilor internaționali, precum Banca Mondială, Uniunea Europeană, Fondul European 

pentru Europa de Sud-Est. Principalele rezultate atinse pe parcursul anilor sunt: îmbunătățirea 

mecanismului și produselor de garantare, consolidarea capacităților interne și schimb de 

experiență cu instituțiile omoloage din alte state, dezvoltarea softului pentru gestionarea 

garanțiilor, etc. 

În prezent, ODIMM a identificat necesitatea de implementare a garanțiilor de portofoliu, 

care vor reduce esențial perioada de accesare a creditelor pentru IMM-uri și vor contribui la 

sporirea competitivității acestora. În acest context, ODIMM este în proces de identificare a 

asistenței tehnice și financiare pentru elaborarea unui sistem de evaluare a beneficiarilor,  

estimarea expunerii la riscul de credit pentru fiecare tranzacție, elaborarea manualului 

operațional/ghidului pentru emiterea garanțiilor de portofoliu și posibilitatea accesării unui fond 

de contra-garantare. 

În urma modificărilor operate la finele anului 2019 la nivel de acte normative ce 

reglementează activitatea de garantare, modificarea produselor de garantare, precum și 

optimizarea proceselor, a fost solicitat suport suplimentar din partea BM pentru ajustarea 
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Sistemului Informațional de Gestiune a Garanțiilor Financiare la procesele actuale și 

implementarea schemei garanțiilor de portofoliu, aceasta va duce la îmbunătățirea și optimizarea 

gestionării portofoliului de garanții financiare și interconexiunii cu instituțiile financiare 

partenere. 

III. Performanțele Fondului de Garantare  

3.1. Portofoliul de garanții gestionate 

Conform datelor la 31 decembrie 2019, cu suportul Fondului de Garantare a Creditelor, 

gestionat de ODIMM, a fost facilitată debursarea către IMM-uri a 381 de credite în valoare 

cumulativă de 410,68 milioane lei, ce a contribuit la implementarea în economie a proiectelor 

investiționale de cca 621,99 milioane lei. Structura portofoliului FGC din data de 31.12.2019, 

reflectă următoarea situație: 

Tabelul nr. 2. Structura portofoliului garanțiilor financiare la 31.12.2019 

Starea 
garanţiei  

Număr de 
garanții 

Suma garanţiilor 
(MDL) 

Suma creditelor 
(MDL) 

Suma investițiilor 
(MDL) 

Activă 135 60,222,242 194,873,914 266,238,729 

Stinsă 246 76,065,435 215,806,160 355,754,450 

Total 381 136,287,677 410,680,074 621,993,179 

Pe parcursul anului 2019 au fost active 164 garanții financiare în valoare totală de 76,87 

milioane lei, care au permis debursarea creditelor în valoare de 240,56 milioane lei și efectuarea 

de către IMM-uri a investițiilor în valoare de 350,42 milioane lei. 

În aceeași perioadă, au fost stinse 29 garanții financiare în valoare de 16,65 milioane lei și 

respectiv rambursate integral credite în valoare de 45,68 milioane lei. 

În perioada anului 2019 au fost emise 66 garanții financiare în valoare de 41,15 milioane 

lei, ceea ce a garantat în proporție de 32,24% volumul creditelor acordate de către instituțiile 

financiare partenere în valoare de 127,65 milioane lei. Valoarea proiectelor investiționale 

implementate ca rezultat al emiterii garanțiilor financiare a constituit 174,6 milioane lei.  

Analiza portofoliului de garantare din perspectiva repartizării garanţiilor financiare după 

produsele de garantare oferite de Fondul de Garantare a Creditelor, denotă că 55,12% din total 

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

de 12 luni.  

A doua categorie de produs, după ponderea de garantare, cu o cotă de 23,62%, 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 s-a finalizat în data de 31.12.2017, iar la data de 31.12.2019 sunt active nouă 

garanții, în valoare de 924,7 mii lei, iar volumul creditelor garantate este de 26,7 milioane lei.  

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

produsul destinat întreprinderilor noi înregistrate, cu o cotă de 10,24% și o valoare de 5,32 

milioane lei, pentru garantarea creditelor în valoare de 17,56 milioane lei și atragerea investițiilor 

în economie în valoare de 23,05 milioane lei. Ponderea produselor de garantare pe portofoliul 

FGC, este reflectată în Tabelul nr.3: 
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Tabelul nr. 3. Ponderea produselor de garantare în  
portofoliul garanțiilor financiare la 31.12.2019 

Nu mai puțin important este produsul de garantare destinat companiilor exportatoare, cu 

o cotă de 3,67% și o valoare de 24,82 milioane lei, pentru garantarea creditelor în valoare de 

77,38 milioane lei și susținerea proiectelor investiționale în valoare de 140,68 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 4,56 lei. De asemenea, fiecare leu acordat din Fondul de Garantare facilitează 

obținerea creditelor în valoare de 3,01 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. Capacitatea de garantare și capitalizarea FGC 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 828/2018 pentru aprobarea 

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

resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie și se acumulează din alocările 

bugetare, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul respectiv, asistența donatorilor, precum și 

din alte surse ce nu contravin legislației Republicii Moldova. Anual în bugetul de Stat sunt 

prevăzute mijloace financiare pentru capitalizarea fondului, astfel în anul 2019 au fost alocate 5 

mln lei pentru majorarea capacității de garantare. 

În anul 2019, Fondul de Garantare a Creditelor a constituit 149 285 506 lei, din care                 

9 055 336 lei reprezintă fondul de provizioane destinat pentru eventualele executări a garanțiilor 

financiare. 

Utilizând coeficientul de multiplicare 1/3 aprobat de Consiliul de Coordonare ODIMM, 

capacitatea de garantare a fondului pentru anul 2019 a constituit 420 690 510 lei. 

3.3. Distribuția geografică 

După distribuția geografică, 54,07% 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, 42,72% din garanțiile acordate companiilor activează în mun. Chişinău. 

Garanţiile financiare în proporție de 24.67%, au fost solicitate de întreprinderile ce 

activează în regiunea de nord a Republicii Moldova. Astfel, au fost acordate garanții la credite 

 
Produs  

Număr 
garanții 

Suma 
(lei) 

Suma 
creditelor (lei) 

Suma 
investițiilor (lei) 

Ponderea 
(%) 

Active 210 92,754,684 274,895,338 401,058,103 55,12 

PARE 1+1 3 259,250 518,500 1,761,887 0,79 

Exportatori 14 24,818,083 77,382,990 140,684,920 3,67 

Noi înregistrate 39 5,316,730 17,565,276 23,053,998 10,24 

PNAET 90 9,719,500 26,699,631 33,666,072 23,62 

Tineri 18-35 11 1,290,680 5,756,339 10,917,233 2,89 

Femei antreprenoare 14 2,128,750 7,862,000 10,850,966 3,67 

Total 381 136,287,677 410,680,074 621,993,179 100 
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întreprinderilor ce activează în raioanele: Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineţ, Fălești, Florești, 

Glodeni, Rîșcani, Sîngerei, Soroca şi mun. Bălţi. 

Regiunea de sud, respectiv, deţine 14.96% din garanții emise pentru următoarele raioane: 

Leova, Ştefan Vodă, Cahul, Basarabeasca, Cantemir, Taraclia, Cimişlia, Căuşeni și respectiv 6,3% 

din garanțiile emise au fost solicitate de întreprinderile ce activează în regiunea UTA Găgăuzia. 

3.4. Domenii de activitate susținute 

Cu suportul garanțiilor financiare emise de ODIMM, IMM-urile din domeniul agricol au 

beneficiat de credite de la instituțiile financiare partenere în proporție de 59,84%, 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 9,71%. În același timp, o cotă de 17,85% 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. Domeniul serviciilor deține o cotă de 4,46%, iar altor activități le revine o cotă de 

8,14%. 

Garanţiile financiare emise pe parcursul anului 2019, au fost direcționate către susținerea 

întreprinderilor ce desfășoară activitatea în domenii precum: 

• producerea şi repararea paletelor; 

• creșterea, prelucrarea, colectarea și exportul produselor agricole; 

• zootehnie; 

• servicii de transport internațional; 

• producerea și exportul plasei din metal; 

• importul utilajelor și echipamentelor medicale etc. 

Figura 3. Distribuirea garanţiilor după domenii de activitate 

59.84%17.85%

9.71%

4.46%
8.14% Agricultură, silvicultură și 

pescuit

Comerț cu ridicat și 
amănuntul

Industria prelucrătoare

Domeniul serviciilor

Alte activități
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3.5. Locuri de muncă 

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

şi crearea noilor locuri de muncă. Întreprinderile, care au beneficiat de garanții în perioada de 

referință, au menținut în câmpul muncii 651 de persoane, dintre care 404 locuri de muncă pentru 

bărbați și 247 locuri pentru femei. Pe parcursul anului 2019 întreprinderile beneficiare au creat  

85 locuri  noi de muncă, inclusiv 25 locuri pentru femei. Ponderea femeilor în totalul locurilor de 

muncă menținute constituie 37.94% iar în cele noi create în anul 2019 – 29,41%. 

Figura 4. Ponderea locurilor de muncă                                Figura 5. Ponderea locurilor de muncă            
după gen menținute cu suportul FGC                                 după gen create în 2019 cu suportul FGC 

 

IV. Promovarea, mediatizare și planificare 

4.1. Evenimente și promovarea în sursele mass-media 

 Pe parcursul anului 2019 activitatea FGC a fost promovată în cadrul tuturor 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. 

 În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 au fost documentate 39 de referințe în mass 

media din Republica Moldova (radio, TV, presa online) privind activitatea Fondului de Garantare a 

Creditelor. 

Toate informațiile apărute în mass media autohtonă a avut un caracter pozitiv și s-au 

referit, în mare parte, la produsele financiare ale FGC orientate spre susținerea IMM-urilor. În 

aceeași perioadă de referință, activitatea FGC a fost promovată pe site-ul oficial al instituției prin 

4 comunicate de presă și 15 postări pe rețele de socializare. 

Totodată, în anul 2019 a fost lansată o nouă interfață a site-ului www.odimm.md, în 

cadrul căruia este găzduită o pagină special destinată pentru FGC 

(https://www.odimm.md/ro/fgc), unde sunt publicate toate produsele FGC, noutățile, rapoarte, 

bănci partenere, regulamentele, etc. 

 

http://www.odimm.md/
https://www.odimm.md/ro/fgc
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4.2. Acordarea consultațiilor  

Întru facilitarea accesului micilor antreprenori la resurse informaționale, coordonatorii 

FGC au acordat peste 385 de consultații (oficiu, telefon, evenimente etc.) referitor la produsele 

de garantare ODIMM, oferind totodată, materiale informative. 

Concomitent au fost organizate sesiuni de informare și instruire a personalului băncilor 

comerciale implicat în activitatea de creditare. Astfel, sunt explicate avantajele FGC, etapele de 

emitere a unei garanții financiare, precum și rolul parților în acest proces. 

Reprezentanții băncilor, care acordă credite garantate de stat, apreciază eforturile 

ODIMM și salută includerea garanțiilor emise de ODIMM în produsele de creditare a băncii, 

pentru a le recomanda clienților. Antreprenorii care vor să acceseze credite o pot face mai ușor 

datorită flexibilității partenerilor din domeniul bancar. 

4.3. Priorități pentru anul 2020 

Pentru îmbunătățirea continuă a proceselor de garantare și atingerea obiectivelor 

propuse, ODIMM a setat o serie de priorități pentru anul 2020 pentru realizarea cărora vor fi 

întreprinse toate acțiunile necesare: 

• Definitivarea procesului de negocieri și consultări cu Banca Națională a Moldovei în 

vederea recunoașterii garanţiilor emise în calitate de diminuator de risc de credit, cu grad sporit 

de siguranță la achitarea acestora; 

• Identificarea noilor parteneri din sectorul financiar (bănci), precum și semnarea 

contractelor cu organizațiile de creditare nebancară; 

• Inițierea colaborării dintre ODIMM şi unitățile de implementare ale Directoratului Liniei de 

Credit, în scopul susținerii IMM-lor la accesarea resurselor creditare cu dobânzi preferențiale 

(Livada Moldovei, PAC 2, FIDA 7); 

• Pregătirea și lansarea în parteneriat cu instituțiile financiare a unor produse creditare noi 

destinate IMM-lor; 

• Resemnarea contractelor de colaborare cu băncile comerciale, în urma aprobării noilor 

condiții de garantare; 

• Ajustarea sistemului informațional la modificările survenite în urma aprobării noilor 

condiții de garantare; 

• Identificarea asistenței tehnice și financiare în domeniul acordării garanțiilor de portofoliu 

și implementarea unui proiect pilot în acest sens. Acest mecanism va reduce esențial perioada de 

accesare a creditelor pentru IMM-uri și va contribui la sporirea competitivității acestora. 


