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1.1. Introducere 

Organizaţia 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). Prin prisma aportului activităţii 

sale asupra instituţiilor financiare partenere, Fondul de Stat de Garantare a Creditelor (FGC) 

activează în scopul diminuării riscului Băncilor privind creditele acordate întreprinderilor 

mici. 

Una din cele mai importante căi de atingere a scopul propus, este facilitarea accesului la 

finanţare a micilor antreprenori prin acordarea garanţiilor din  Fondul de Garantare a 

Creditelor, administrat de ODIMM. 

Garanţia ODIMM este un produs financiar acordat întreprinderilor mici cu suficiente 

capacităţi de rambursare a creditului solicitat, dar care se confruntă cu problema insuficienţei 

gajului. Garanţia financiară reprezintă asigurarea parţială a angajamentelor agentului 

economic (beneficiar de credit) faţă de instituţia bancară.  

Fondul de Stat de Garantare a creditelor a fost constituit în baza HG nr. 208 din 20.03.2001, 

fiind gestionat de Fondul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului 

Business, iar în prezent administrat de ODIMM (instituit în baza HG nr. 538 din 17 Mai 

2007), succesorul de drept al acestuia. 

FGC reprezintă o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la finanţe pentru micii 

antreprenori. Garanţiile financiare  sunt extrem de importante pentru îmbunătăţirea accesului 

la finanţare al întreprinderilor, creând premise pentru dezvoltarea competitivităţii acestora, 

creşterea eficienţei activităţii lor, majorării numărului de produse etc. Astfel, până în prezent, 

creditele garantate de ODIMM au contribuit la îmbunătăţirea capacităţilor de producere în 

agricultură, industria alimentară, industria de prelucrare a lemnului, servicii, construcţii etc. 

Concomitent, trebuie precizat impactul benefic asupra creării locurilor de muncă, majorarea 

cifrei de afaceri, sporirea contribuţiilor la bugetul consolidat. 

Fondul de garantare a creditelor facilitează accesul la finanţări prin acordarea de garanţii 

pentru creditele contractate de la băncile comerciale autohtone. 
 

1.2. Misiunea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor 

Misiunea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor este de a contribui la sporirea 

competitivităţii economiei naţionale prin facilitarea accesului la finanţare a întreprinderilor 

micro şi mici urmare acordării garanţiilor la credite. Activitatea ODIMM în domeniul 

garantării este desfăşurată întru: 

 sporirea numărului de credite acordate întreprinderilor micro şi mici 

 micşorarea riscului creditar pentru bănci 

 reducerea costului total al creditării 

 colaborarea eficientă şi efectivă cu organizaţii internaţionale în vederea implementării 

diverselor programe şi obţinerea de know-how în sistemul de garantare. 
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Obiectivele de bază ale Fondului de Stat de Garantare a Creditelor, gestionat de ODIMM 

sunt: 

 Facilitarea accesului la finanţare a întreprinderilor viabile care întâmpină dificultăţi în 

accesarea resurselor pe piaţa bancară; 

 Susţinerea dezvoltării întreprinderilor micro şi mici viabile, din toate sectoarele 

economiei naţionale; 

 Promovarea iniţierii afacerilor. 

 

1.3. Criterii de eligibilitate 

Garanţie la credite se oferă persoanele fizice şi juridice, care corespund criteriilor Legii nr. 

206 din 07.07.2006 „Cu privire la Întreprinderile Mici şi Mijlocii”: 

 Întreprindere Micro – numărul salariaţilor nu depăşeşte 9 persoane, iar veniturile din 

vânzări şi, respectiv, valoarea de bilanţ a activelor nu depăşeşte 3 mil. lei; 

 Întreprindere Mică - numărul salariaţilor nu depăşeşte 49 persoane, iar veniturile din 

vânzări şi, respectiv, valoarea de bilanţ a activelor nu depăşeşte 25 mil. lei; 

 Întreprindere Mijlocie - numărul salariaţilor nu depăşeşte 249 persoane, iar veniturile 

din vânzări şi, respectiv, valoarea de bilanţ a activelor nu depăşeşte 50 mil. Lei. 

 

1.4. Produsele Fondului de Garantare a Creditelor 

Întru îmbunătăţirea accesului la credite şi, respectiv, stimularea 

investiţiilor în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, ODIMM acordă 

garanţii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, cu valoare 

maximă de 2 mil. lei pentru: 

 Întreprinderile active - garanţie financiară în valoare de 

pînă la 1 mil. lei cu rata de acoperire de pînă la 50% din valoarea 

creditului şi perioada de garantare de pînă la 5 ani. 

 Întreprinderile nou-create suma garanţiei financiare nu va 

depăşi 500 000 lei, cu rata de acoperire de 70% din valoarea 

creditului şi perioada de garantare de pînă la 3 ani. 

 Întreprinderile gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, 

garanţia financiară nu va depăşi suma de 150 000 lei, ceea ce  reprezentă 50% din 

valoarea creditului solicitat, iar perioada de garantare nu va fi mai mare de 5  ani. 

 Lucrătorii migranţi, care iniţiază/dezvoltă o afacere în R. Moldova garanţia 

financiară nu va depăşi 200 000 lei, ceea ce reprezintă 50% din valoarea creditului 

solicitat, iar perioada de garantare nu va fi mai mare de 5  ani. 

 Întreprinderile exportatoare de mărfuri şi materiale, suma garanţiei financiare nu va 

depăşi 2 mil. lei, cu rata de acoperire de pînă la 50% din valoarea creditului şi 

perioada de garantare de pînă la 5 ani. 
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1.5. Mecanismul de acordare a garanţiilor financiare 

Mecanismul eliberării garanţiilor financiare este aprobat de Comitetul de Coordonare al 

ODIMM şi se implementează în conformitate cu Regulamentul Fondului de Garantare al 

Creditelor. La solicitarea garanţiei financiare de către instituția bancară şi din partea 

antreprenorului, ODIMM examinează viabilitatea proiectul investiţional în cadrul 

Comitetului de Coordonare şi informează Banca privind decizia comisiei.  

 

Figura 1. Procedura de acordare a garanţiei financiare 
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Întru realizarea scopului bine definit, gestionarea Fondului de Garantare se bazează pe 

îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi respectarea mecanismului de eliberarea a garanţiei 

financiare, în colaborarea cu instituţiile bancare. 
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2.1.  Instituţii partenere 

În aspectul parteneriatelor încheiate cu băncile comerciale, menţionăm că ODIMM are 

încheiate Contracte de Colaborare cu următoarele Bănci Comerciale: BC „Banca de Finanţe 

şi Comerţ” SA, BC „Moldova Agroindbank” SA, BC„Victoriabank” SA, Banca 

Comercială Română, BC „ProCreditBank”, BC „Moldindconbank” SA, BC 

„Comerţbank” SA.  

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

special, prezintă o serie de avantaje pentru bănci, şi anume: (I) Partajează riscul cu instituţia 

financiară în procesul de creditare; (II) Contribuie la îmbunătăţirea portofoliului de credite; 

(III) Banca beneficiază de o acoperire cu garanţie lichidă şi, respectiv, micşorează sumele 

destinate fondului de risc; (IV) Insituţiile financiare îşi reduc costurile, garanţiile financiare 

fiind mult mai eficiente şi mai simple de recuperat decît garanţiile reale; (V) Cu suportul 

FGC, banca îşi extinde şi diversifică clienţii, cu un gard scăzut de risc; (VI) FGC contribuie 

la dezvoltarea micilor întreprinderi şi accelerează creşterea acestora, banca beneficiind 

ulterior de clienţi cu o istorie creditară pozitivă şi portofoliu diversificat. 

În activitatea de garantare, ODIMM colaborează activ cu BC „Moldova Agroindbank” SA şi 

BC „FinComBank” SA. 55% din totalul garanţiilor financiare acordate au fost destinate întru 

asigurarea creditelor eliberate de BC „Moldova-Agroindbank” şi 26% din garanţii au fost 

eliberate în favoarea creditelor contractate de la BC „Fincombank” SA. BC 

„Moldindconbank” SA a beneficiat de 15% din garanţiile financiare, urmată de BC 

„Victoriabank” SA cu 3% şi BC „Banca Comercială Română” cu 1%.(Figura 1). 

 

Figura 2. Structura acordării garanţiilor financiare băncilor comerciale 
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Pentru obţinerea rezultatelor eficiente în domeniul garantării, au fost introducse modificări în 

procedurile de activitate ale Fondului de Garantare a Creditelor şi mecanismul de colaborare 

cu instituţiile financiare. 

În contextul actualizării termenilor şi procedurilor existente de acordare a garanţiilor 

financiare, ODIMM a efectuat o analiză a bunelor practici de garantare şi a modalităţilor de 

îmbunătăţire a schemei de garantare. De asemenea, au fost organizate întruniri cu conducerea 

Băncilor partenere, la care au fost puse în discuţie constrângerile actuale în procesul de 

acordare a creditelor acoperite cu garanţiile financiare ODIMM şi au fost identificate soluţii 

comune de îmbunătăţire şi simplificare a procedurii de garantare. 

În prezent, ODIMM este în proces de semnare a acordurilor adiţionale cu băncile partenere. 

Noile acorduri prevăd modificarea clauzelor aferente procesului de onorare a obligaţiilor în 

cazurile de executare a garanţiilor financiare.  

 

2.2.  Identificarea noilor parteneri în activitatea de garantare 

Anual, echipa FGC analizează informaţia cu privire la sectorul bancar şi alte instituţii 

financiare din Republica Moldova, cu scopul identificării potenţialilor parteneri 

sustenabili în activitatea de garantare.  

Sectorul bancar a suferit grave modificări pe parcursul anului 2015, ceea ce a influenţat 

negativ activitatea de creditare şi garantare. Deşi, conform datelor raportate Băncii 

Naţionale a Moldovei, majoritatea băncilor au suficienţă de capital, încrederea 

populaţiei în sectorul bancar s-a diminuat considerabil. În condiţiile create, ODIMM a 

luat o poziţie prudentă în activitatea de garantare a creditelor. A fost analizată 

activitatea financiară a băncilor comerciale, prin aplicarea metodei CAMELS, recomandă 

de expertul senior în domeniul analizei financiare, Peter Hauser. Metoda CAMELS 

presupune analiza următorilor indicatori:  

 C – Capital adequacy (Suficienţa capitalului) 
 A – Asset quality (Calitatea activelor) 
 M – Management (Managementul) 
 E – Earnings (Profituri) 
 L – Liquidity (Lichiditatea) 
 S – Sensitivity to market risk (Sensibilitatea la riscul de piaţă) 

 

Urmare analizei financiare efectuate a fost identificat un nou potenţial partener ODIMM 
în activitatea de garantare. Este vorba de BC „Mobiasbanca – Grupe Societe Generale” 
SA, cu care vor fi purtate negocieri privind semnarea contractului de colaborare în 
perioada imediat următoare. 
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Curtea de 
Conturi 

2.3.  Monitorizarea şi raportarea în activitatea Fondului de Garantare 

Procedura de monitorizare are două funcţii. În primul rând, să asigure mecanismul prin care 

ODIMM monitorizează progresul companiei-beneficiar în comparaţie cu planul de afaceri 

iniţial incluzând utilizarea finanţării primite, respectarea procedurilor de utilizare etc. 

În al doilea rând, să asigure baza pentru elaborarea unei programe suport în vederea 

fortificării oricăror puncte slabe existente sau potenţiale în dezvoltarea afacerilor şi /sau 

acordarea instruirii sau consultanţei necesare pentru sporirea sau maximizarea potenţialului 

de afaceri. 

Colaboratorii ODIMM evaluează impactul garanţiilor financiare în conformitate cu 

informaţiile prezentate de beneficiari. Indicatorii utilizaţi sunt următorii: 

 Majorarea volumului din vânzări; 

 Creşterea rentabilităţii; 

 Majorarea valorii de bilanţ a activelor; 

 Majorarea capitalului propriu; 

 Numărul locurilor de muncă create (inclusiv femei). 

Băncile Comerciale partenere raportează anual, informaţii despre situaţia rambursării 

creditului solicitat şi/sau despre deciziile de modificare a unor aspecte aferente beneficiarului. 

În conformitate cu contractul de colaborare dintre ODIMM şi Bancă, există o formă tipizată a 

raportării situaţiei economico-financiare a beneficiarilor. 

Beneficiarii Fondului de Garantare a Creditelor prezintă anual (sau la solicitarea ODIMM) 

informaţii privind activitatea afacerii, implementarea cu succes a tehnologiilor noi 

achiziţionate şi rezultatele financiare la momentul solicitării. 

Figura 3. Fluxul de rapoarte şi informaţie oficială prezentată 
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3.1.  Portofoliul Fondului de Garantare 

La situaţia din 31 decembrie 2015 cu suportul Fondului a fost facilitată debursarea creditelor 

pentru 227 de întreprinderi micro şi mici, în sumă cumulativă de circa 124 mil. lei, asigurate 

cu garanţii financiare în valoare cumulativă de 46,5 mil. lei, care, respectiv, au contribuit la 

implementarea proiectelor investiţionale în valoare cumulativă de peste 200 mil. lei.  

Structura portofoliului FGC la 31.12.2015 reflectă următoarea situaţie: 

Tabel 1. Structura portofoliului Fondului de Garantare a Creditelor la 31.12.2015 

Starea 
garanţiei  

Număr de 
garanţii 

Suma garanţiilor 
(MDL) 

Suma creditelor 
(MDL) 

Suma investiţiilor 
(MDL) 

Activă 127 26,234,897 72,856,443 122,842,192 

Stinsă 100 20,335,375 51,773,166 77,808,781 

Acceptată 9 1,075,705 2,669,409 4,036,140 

Respinsă 38 12,914,475 37,400,072 60,609,145 

Retrasă 9 1,299,000 6,660,000 15,808,000 

 

Pe parcursului anului 2015 erau active 156 garanţii finaciare, în valoare totală de 30,7 mil. 

lei, care au permis debursarea creditelor în sumă de 84,9 mil. lei şi efectuarea investiţiilor în 

economie de 139,3 mil. lei. În aceeaşi perioadă, au fost stinse 29 garanţii financiare cu 

valoarea de cca 4,5 mil. lei, care au permis rambursarea creditelor în sumă de 12 mil. lei. 

Analiza portofoliului de garantare din perspectiva repartizării garanţiilor financiare după 

produsele de garantare denotă că 49% din total garanţii au fost eliberate întreprinderilor 

active, adică celor ce aveau în momentul solicitării creditului mai mult de 12 luni de 

activitate. Astfel, pe întreaga durată de activitate a fodului au fost eliberate garanţii 

întreprinderilor active în valoare de peste 28 mil. lei, întru asigurarea rambursării creditelor 

în sumă de 75 mil. lei.  

Tinerii antreprenori se confruntă stringent cu problema insuficienţei gajului în momentul 

contractării unui credit. În adresa ODIMM au fost multiple solicitări de acordare a garanţiilor 

financiare prin intermediul produsului respectiv, 39 % dintre garanţiile financiare acordate 

fiind destinate asigurării creditelor eliberate din resursele Programul Naţional de Abilitare 

Economică a Tinerilor. Suma garanţiilor eliberate depăşeşe cifra de 9 mil. lei şi este 

direcţionată întru asigurarea creditelor în valoare de 26 mil. lei. 

9% dintre companiile beneficiare de garanţii financiare în sumă cumulativă de 2,5 mil. lei au 

fost start-upuri. ODIMM consideră o prioritate oferirea suportului informaţional şi financiar 

companiilor nou-create, care dovedesc un potenţial sporit de creştere. 

Din totalul garanţiilor acordate, 2% au fost pentru întreprinderi exportatoare. Suma creditelor 

contractate de către exportatori este de 14 mil. lei pentru completarea capitalului circulant şi 

realizarea investiţiilor în mijloace fixe. FGC a eliberat garanţii exportatorilor în sumă de 5,9 

mil. lei. 
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Figura 4. Distribuţia valorii garanţiilor 

financiare după produse de garantare (mii MDL) 
 

 

Figura 5. Ponderea garanţiilor financiare  

după produse de garantare 
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respectiv, facilitează obţinerea creditelor în valoare de 2,6 lei.  Totodată, fiecare leu acordat 

sub formă de garanţie pe parcursul anului 2015 a facilitate realizarea investiţiilor în economie 

în valoare de 7,25 lei. Astfel, creditele garantate de ODIMM au contribuit la îmbunătăţirea 

capacităţilor de producere în agricultură, industria alimentară, industria de prelucrare a 

lemnului, industria uşoară, etc. 
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Impactul 

garanţiilor 

financiare întru 

obţinerea 

creditelor, MDL 

 a b c c/a b/a 

Actual (2015) 5 172 15 173 37 513 7,25 2,93 

Actual total 46 570 124 629 200 650 4,32 2,67 
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3.2.    Distribuţia geografică 

După distribuţia geografică, 54% dintre solicitările de garantare 

provin din regiunea centrală a Republicii Moldova. Pe parcursul 

întregii perioade de activitate a Fondului de Garantare, au fost 

emise garanţii financiare pentru toate regiunile administrativ-

teritoriale ale zonei centrale. Totodată, 30% dintre garanţiile 

acordate companiilor ce activează în regiunea de centru a ţării, 

sunt destinate întreprinderilor ce desfăşoară activitate în mun. 

Chişinău. 

Garanţiile financiare, în proporţie de 29%, au fost solicitate de întreprinderile ce activează în 

regiunea de nord a Republicii Moldova. Astfel, au fost acordate garanţii la credite 

întreprinderilor ce activează în raioanele: Rîşcani, 

Sîngerei, Glogeni, Edineţ, Drochia, Donduşeni, 

Făleşti, Soroca, Briceni şi mun. Bălţi. 

Regiunea de sud, respectiv, deţine 17% din total 

garanţii emise pentru următoarele raioane: Leova, 

Ştefan Vodă, Cahul, Basarabeasca, Cantemir, 

Taraclia, Cimişlia, Cahul, Căuşeni. Menţionăm că 

au fost acordate 10 garanţii financiare pentru 

întreprinderile ce activează în UTA Găgăuzia. 

 
3.3.    Domenii de activitate 

Studiind destinaţia creditelor garantate de ODIMM, deducem că 69% din beneficiari 

desfăşoară activitate în domeniul agriculturii, resursele creditare fiind direcţionate la: 

modernizarea parcului tehnico-agricol, îmbunătăţirea calităţii serviciilor în agricultură, 

deschiderea şi dezvoltarea fermelor de animale, construcţia serelor şi a frigiderelor, etc. 

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

prelucrătoare constituie 14%. 

În acelaşi timp, o cotă de 13% reprezintă întreprinderi din domeniul comerţului, resursele 

financiare obţinute de la bancă fiind destinate pentru achiziţionarea utilajelor, materialelor şi 

accesoriilor necesare la amenajarea centrelor comerciale în zonele rurale. 

Pe parcursul ultimilor ani, se observă unele tendinţe în dezvoltarea sectorului de servicii, 

construcţii şi activităţi de recreative, 9% din garanţiile emise de ODIMM au fost direcţionate 

în telecomunicaţii, spălătorie automată publică, curăţarea şi vopsirea textilelor, servicii de 

întreţinere şi reparare a automobilelor/tehnicii agricole. 
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Figura 6. Distribuţia teritorială  

a garanţiilor acordate de ODIMM 
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Figura 7. Distribuirea garanţiilor după domenii de activitate 

 

 

Garanţiile financiare acordate pe parcursul anului 2015, au fost direcţionate către susţinerea 

întreprinderilor ce desfăşoară actvitatea în domenii precum: producerea şi repararea paleţilor, 

agricultură, zootehnie, etc. 

Astfel, creditele garantate de ODIMM au contribuit la îmbunătăţirea capacităţilor de 

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

servicii de tipografie etc. 

 

3.4.    Locuri de muncă 

Garanţiile financiare eliberate de ODIMM au o contribuţie incontestabilă la menţinerea, dar 

şi crearea noilor locuri de muncă. Garanţiile ODIMM, acordate pe parcursul anului 2015 au 

facilitat menţininerea în câmpul muncii a 221 angajaţi, inclusiv 48 locuri pentru femei.  

Pe parcursul anului 2015, au fost active 156 garanţii financiare. Întreprinderile beneficiare de 

garanţii la credite angajau cumulativ 1 043 persoane, inclusiv 348 locuri pentru femei. 

Totodată, pe parccursul anului curent, beneficiarii de garanţii au creat 107 noi locuri de 

muncă, inclusiv 68 locuri de muncă pentru femei. 
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Figura 8. Numărul locurilor de muncă pentru garanţiile active pe parcursul anului 2015 

 

Din totalul garanţiilor active pe parcursul anului 2015, 30% au fost acordate companiilor 

fondate de femei şi 63,4% întreprinderilor create de tineri. 
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4.1. Organizarea evenimentelor de promovare a activităţii de 

garantare  

Pe parcursul anului 2015 activitatea Fondului de Garantare Creditelor a fost promovată în 

cadrul evenimentelor organizate de ODIMM, a fost diseminată informaţie în rândul 

beneficiarilor de instruire şi consultanţă ai Programelor gestionate de ODIMM, inclusiv în 

cadrul evenimentului de disemniare a informaţiei al Proiectlui Băncii Mondiale de 

Ameliorarea a Competitivităţii II (PAC II). Astfel, la evenimentul de diseminare, organizat 

de ODIMM au participat 46 antreprnori, care au fost informaţi despre posibilitatea accesării 

garanţiilor financiare în momentul solicitării unui credit. 

 

4.2.   Acordarea consultaţiilor  

Întru facilitarea accesului micilor antreprenori la resurse informaţionale, coordonatorii 

FGC au acordat peste 1 000 de consultaţii (oficiu, telefon, evenimente, etc.) referitor la 

produsele de garantare ODIMM, oferind, totodată, materiale informative. 

 
4.3.   Elaborarea şi diseminarea materialelor promoţionale  

Cu scopul promovării activităţii Fondului de Garantare a Creditelor au fost oferite 

materiale informative (gazeta IMM, pliante) în timpul consultațiilor la oficiu, dar şi în 

cadrul evenimentelor organizate de ODIMM (Platforma Femeilor Antreprenoare din 

Moldova, eveniment organizat la Drochia; Conferinţa finală a Proiectului “Black Sea Bi-

Net”; Evenimentul de informare PAC II; Zilele Businessului Regional), precum şi la 

evenimentele organizate de partenerii de dezvoltare (în cadrul expoziţiilor Fabricat în 

Moldova, Moldenergy/Moldconstruct). 

 

4.4.    Publicarea articolelor în diferite surse mass-media   

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

www.fgc.odimm.md şi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/FGC-Fondul-

de-Garantare-a-Creditelor, care descriu produsele FGC, condiţiile de obţinere a unei 

garanţii, partenerii şi istoriile de succes.  

Totodată, au fost plasate un articole despre scopul şi avantajele programului de 

garantare pe portalurile de ştiri: milionar.md, fermierul.md, agrobiznes.md, www.wall-

street.md. 

 

http://www.fgc.odimm.md/
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5.1. Realizarea proiectului „Implementarea tehnologiilor noi în 

dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale FGC” 

În vederea eficientizării activităţii Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), ODIMM a 

lansat, cu asistenţa companiei Business and Finance Consulting (BFC), implementarea 

proiectului „Asistenţa tehnică oferită Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) cu privire la Fondul de Garantare a 

Creditelor”, finanţat de Banca Mondială în cadrul Proiectului pentru Ameliorare a 

Competitivităţii în Republica Moldova II (PAC II).  

Scopul de bază al proiectului constă în îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii 

Fondului de Garantare a Creditelor prin elaborarea recomandărilor de restructurare a 

proceselor, a metodologiei, precum și actualizarea termenilor existente de acordare a 

garanţiilor. 

 

5.2. Analiza şi selectarea instituţiilor financiare pentru 

implementarea serviciilor de garantare şi stabilirea relaţiilor de 

colaborare cu instituţiile financiare 

În perioada 26 ianuarie şi 6 februarie 2015, echipa de experţi ai proiectului, compusă 

din Liderul echipei şi Expertul principal pentru fortificarea instituţională, a efectuat o 

vizită în Moldova pentru a lucra cu părţile interesate ale proiectului întru elaborarea un 

mecanism nou, lucrativ şi durabil. Au avut loc numeroase întruniri cu echipa 

experţilor BFC şi alte părţi interesate pentru a discuta elementele cheie ale 

mecanismului propus, precum şi proiectul Manualului operaţional. 

De asemenea, la 2 februarie 2015, colaboratorii ODIMM au participat la seminarul 

organizat de BFC cu privire la mecanismele de garantare şi cele mai bune practici 

internaţionale în domeniul garantării. 

În perioada 16-27 martie 2015, echipa consultanţilor principali ai proiectului a efectuat 

cea de-a doua vizită la ODIMM şi a continuat discuţiile cu părţile interesate ale 

proiectului privind noua schemă de garantare. În acest context, au fost  organizate 

întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Economiei, cu conducerea Băncilor Partenere, în 

cadrul cărora a fost prezentat şi explicat noul concept de lucru al FGC. Astfel, negocierile 

vor continua între ODIMM şi Băncile Partenere direct, pentru a găsi abordarea de lucru 

reciproc acceptabilă în baza noilor termeni şi condiţii.  

Totodată, în perioada de 24-25 martie curent, reprezentanţii Ministerului Economiei şi 

ODIMM au participat la o serie de ateliere de lucru, organizate de BFC, privind politicile 

şi procedurile noii scheme, precum şi metodologia analizei financiare a sistemului 

bancar. 
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5.3. Participarea la ateliere de lucru cu privire la noile proceduri ale 

FGC şi utilizarea softului 

La 2 februarie 2015, în cadrul proiectului „Asistenţa tehnică oferită Organizaţiei pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) cu privire la Fondul de 

Garantare a Creditelor”, colaboratorii ODIMM au participat la seminarul organizat de 

BFC cu privire la mecanismele de garantare şi cele mai bune practici internaţionale în 

domeniul garantării. 

În perioada 24-25 martie 2015, au avut loc ateliere de lucru, organizat de BFC, privind 

politicile şi procedurile noii scheme de garantare, precum şi metodologia analizei 

financiare a sistemului bancar. La sesiuni au participat reprezentanții Ministerului 

Economiei şi colaboratorii ODIMM. 

 

 


