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Toate ideile de afaceri, de la cele în 
lansare până la cele de succes, necesită 
finanţe.
La început, antreprenorii investesc 
economiile proprii, apelează la rude 
şi prieteni pentru un împrumut, sau 
solicită un credit de la instituţiile finan-

Întreprinderea solicită un credit de 
la Bancă

Banca solicită garantarea credi-
tului dacă nu există suficient gaj

ODIMM emite garanţia FGC
Banca eliberează creditul solicitat

Întru obţinerea mai rapidă a creditelor de la băncile comerciale, 
întreprinderile pot solicita garanţii financiare ale Fondului de 
Garantare a Creditelor (FGC) ODIMM.

Obţine un credit cu garanţia FGC în 3 paşi:

ACUM GAJUL NU MAI ESTE O PROBLEMĂ!

Garanţia ODIMM 
te ajută să realizezi 

ideea de afacere
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Conţinutul dosarului de garantare: 

•	 Cererea de garantare;
•	 Concluzia Băncii privind oportunitatea de acordare a creditu-

lui;
•	 Documente de constituire a întreprinderii;
•	 Planul de afaceri (după caz).

garanţia reprezintă pînă la 70% din mărimea
creditului, suma garanţiei – max. 500 mii lei;
perioada de garantare – pînă la 5 ani;
comision – 1,5% anual de la suma garanţiei.

garanţia reprezintă pînă la 50% din mărimea
creditelor, suma garanţiei – max.1 mil. lei;
perioada de garantare – pînă la 5 ani;
comision – 2% anual de la suma garanţiei.

garanţia reprezintă pînă la 50% din mărimea
creditului, suma garanţiei – max. 150 mii lei;
perioada de garantare – pînă la 5 ani;
comision – 1,5% anual de la suma garanţiei.

garanţia reprezintă pînă la 50% din mărimea
creditului,
perioada de garantare – pînă la 5 ani;
comision – 1,5% anual de la suma garanţiei.

pentru întreprinderile nou-create:

pentru întreprinderile active:

pentru tinerii antreprenori:

pentru lucrătorii migranţi:

pentru întreprinderile exportatoare:
garanţia reprezintă pînă la 50% din mărimea
creditului, suma garanţiei – max. 2 mil. lei;
perioada de garantare – pînă la 5 ani;
comision – 1,5% anual de la suma garanţiei.

Produsele de garantare:



BC “ProCredit Bank“ S.A.

RAPID ŞI FLEXIBIL!

COSTURI DE TIMP ŞI FINANŢARE!
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Avantajele FGC pentru IMM:

ZERO

ZERO

MINIM

MAXIM

MAXIM

Avantajele FGC pentru Bănci:
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Garantarea creditelor pentru 
întreprinderile micro şi mici;

Oferirea migranţilor consultanţă 
în afaceri, instruire şi granturi 
pentru dezvoltarea afacerii;

Oferirea de instruire şi credite 
preferenţiale (40% grant) tiner-
ilor care doresc să lanseze sau să 
extindă o afacere;

Instruirea gratuită a  
întreprinzătorilor şi man-
agerilor;

Subvenţionarea participării 
agenţilor economici la 
expoziţiile şi târgurile 
naţionale;

Administrarea Reţelei Incu-
batoarelor de Afaceri din 
Republica Moldova (RIAM) şi 
susţinerea activităţii ei;

Crearea Reţelei Regionale 
a Incubatoarelor de Afaceri 
„Black Sea BI-NET” în Bazi-
nul Mării Negre;

Facilitarea accesului 
întreprinderilor pe piaţa 
europeană prin intermediul 
reţelei europene EEN;

Consultanţă în afaceri de la 
experţii germani.

Activităţile ODIMM de susţinere a dezvoltării sectorului IMM

Această publicaţie este realizată de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova (ODIMM).

Garantăm bani pentru afacerea ta!


