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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. 
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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; 

• Creșterea 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; 
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• 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; 

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

 

PRODUSE DE GARANTARE ȘI PROCESUL DE EMITERE 

2.1. Produsele de garantare oferite pieței creditare 

ODIMM în permanență ajustează și îmbunătățește Produsele de garantare în corespundere cu 

necesitățile sectorului, iar în acest sens sunt efectuate consultări cu partenerii de dezvoltare, 

reprezentanți sectorului financiar și mediul de afaceri. 

În anul 2020, la inițiativa ODIMM, în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Oficiul 

de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE), partenerilor din sectorul bancar, precum și 

mediul de afaceri, au fost elaborate o serie de propuneri pentru ajustarea Produselor active de 

garantare, având ca scop aducerea în concordanță a criteriilor acestora cu condițiile reale a pieței 

creditare, alinierea la condițiile creditare oferite de OGPAE, dar și la necesitățile mediului de afaceri. 

Conform Deciziei Consiliului de Coordonare ODIMM aprobată prin Procesul-Verbal nr.2 din 22 

august 2020, au fost aprobate următoarele modificări de bază: 

• Majorarea termenului maxim de garantare pentru creditele destinate capitalului circulant până 

la 36 luni cu o perioadă de grație de maxim 24 luni, condiții similare stabilite de Directoratul Liniei 

de Credit pentru resursele financiare acordate băncilor pentru recreditarea ÎMM-lor; 

• Excluderea termenului maxim de acordare a garanției financiare pentru creditele investiționale. 

Anterior această perioadă, fiind de maxim 60 luni, deși pentru unele proiecte investiționale perioada 

creditului poate fi și de 10 ani, respectiv în urma acestor modificări, perioada de garantare se 

stabilește individual pentru fiecare caz, în dependență de scadența creditului; 
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• Majorarea plafoanelor de garantare pentru ÎMM-le fondate de tineri antreprenori și cele create 

sau administrate de femei. Astfel pentru companiile fondate de tineri, precum și cele nou create 

sau administrate de femei antreprenoare, a fost majorat plafonul de garantare de la 700 000 lei la 

1 mln. lei, iar pentru companiile active fondate sau gestionate de femei, suma maximă a garanției 

va fi majorată de la 2 la 3 mln. lei, în toate cazurile garanția ODIMM va acoperi până la 70% din 

creditul contractat; 

• Introducerea unor modificări redacționale pentru clarificarea criteriilor Produselor de garantare 

active. 

 Pe parcursul anului 2020, ODIMM a pus la dispoziția solicitanților și instituțiilor financiare 5 

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

practic toate sectoarele și nivelele de dezvoltare a ÎMM-lor din RM: 

Tabelul 1: Produse de garantare active 

Denumirea 
produsului 

Debutante Nou create 

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 1 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 

Termenul maxim 36 36 60 60 60 60 

Cota maximă de 
garantare % 

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

Comision 0,5% 

 

2.2. Produsul nou de garantare elaborat în contextul crizei pandemice COVID-19 

În contextul crizei pandemice, pentru susținerea ÎMM-lor prin garantarea creditelor contractate 

de acestea, au fost înaintate mai multe propuneri, inclusiv din partea Băncii Naționale a Moldovei, 

deputaților în Parlament, Asociația Băncilor din Moldova și ODIMM. Scopul acestor inițiative a fost 

lansarea unui instrument de garantare a creditelor pentru susținerea mediului de afaceri, urmare a crizei 

pandemice și consecințele stării de urgență. Toate aceste inițiative au fost analizate și avizate de ODIMM, 

MEI, MF, precum și alte părți interesate, ca în final să fie acceptată varianta propusă de ODIMM, 

implementată prin Fondul de Garantare a Creditelor. 

Inițiativa respectivă a presupus elaborarea unui nou Produs de garantare dedicat companiilor 

afectate de criza pandemică. Această cale s-a dovedit a fi cea mai rapidă și eficientă, care nu are un 

impact direct asupra datoriei publice, dar în același timp, este un instrument deja funcțional, care pe 
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parcursul anilor și-a arătat eficiența, aducând un impact considerabil în economie prin produsele de 

garantare gestionate. 

La data de 01.07.2020, Guvernul și-a angajat răspunderea față de Parlament prin aprobarea 

modificărilor la Legea bugetului de stat pentru anul 2020, astfel la 14.07.2020 a intrat în vigoare Legea 

nr.131/2020, prin care au fost  alocate suplimentar 50 mln. lei pentru capitalizarea FGC. Imediat după 

intrarea în vigoare a prevederilor sus menționate, MEI și ODIMM au convocat o ședință de lucru pentru 

elaborarea Produsului nou de garantare, destinat ÎMM-lor ce au suferit în urma crizei pandemice. 

Primul proiect al produsului de garantare a fost remis spre avizare către Asociația Băncilor din 

Moldova, precum și toate băncile comerciale pentru a se expune asupra condițiilor de garantare. Urmare 

a procesului de avizare, condițiile produsului au fost ajustate, luând în calcul propunerile băncilor, iar la 

data de 07.08.2020 a fost organizată o întrevedere online cu participarea Ministerului Finanțelor, 

Ministerului Economiei și Infrastructurii, Băncii Naționale a Moldovei, băncilor comerciale, precum și 

Asociația Băncilor din Moldova, unde a fost prezentat și supus discuțiilor finale noul Produs de garantare. 

Produsul respectiv de garantare a fost aprobat și pus la dispoziția băncilor comerciale în luna 

septembrie 2020, iar conform acestuia, companiile ce au înregistrat o scădere a venitului din vânzări cu 

minim 30% în perioada 01.03.2020-30.06.2020 comparativ cu perioada similară a anului precedent, 

puteau solicita credite pentru capital circulant în sumă de până la 3 milioane lei, garantate de stat în 

proporție de până la 80%, iar ÎMM-le ce solicită credite investiționale, puteau beneficia de garanții la fel 

acoperă până la 80% din creditul solicitat, cu o valoare maximă de până la 5 milioane lei, în ambele cazuri 

comisionul de garantare este zero până la 31.12.2021. 

În scurt timp după lansarea acestui instrument de garantare, colectând datele din teren, precum 

și analizând mai multe studii efectuate de PNUD Moldova în septembrie 2020 - „Evaluarea impactului 

social și economic al COVID-19 în Republica Moldova”- figura 1, precum și studiul elaborat de Consiliul 

Economic pe lângă Prim Ministru, s-a constatat că cele mai afectate domenii economice sunt HoReCa și 

turismul, iar scăderea cifrei de afaceri în realitate nu a fost cea estimată la momentul elaborării 

respectivului Produs. 

Datele luate în considerare la elaborare propunerilor de modificare a criteriilor produsului de 

garantare sunt prezentate în figurile 1 și 2. 
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Figura 1. Impactul crizei pandemice asupra sectoarelor economiei (studiul elaborat de PNUD) 

 

Figura 2: Impactul crizei pandemice asupra sectoarelor economiei (Consiliul economic pe lângă Prim Ministru) 

Astfel, conform studiilor menționate, cea mai mare scădere a 

cifrei de afaceri a avut-o sectorul HORECA, având o scădere a 

cifrei de afaceri de până la 90% în perioada martie-mai a anului 

2020. 

Celelalte domenii de activitate au avut o scădere a cifrei 

de afaceri de până la 30% în aceeași perioadă, impactul negativ 

estimat inițial ne fiind atât de semnificativ. 

Analizând Figurile 1 și 2, observăm că perioada luată ca 

referință la elaborarea Produsului în care companiile solicitante 

ar trebui să înregistreze scădere a cifrei de afaceri cu minim 

30% comparativ cu perioada similară a anului precedent, la fel 

nu este relevantă, iar cele mai mari scăderi, fiind înregistrate de 

fapt în lunile martie-mai și nu în martie-iunie, iar în unele cazuri 

scăderea cifrei de afaceri a survenit după ridicarea stării de 

urgență pe motivul orientării consumatorilor spre alte produse 

în contextul crizei. 
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Urmare celor menționate, la data de 13.11.2020, prin Decizia Consiliului de coordonare a 

ODIMM, criteriul respectiv a fost modificat, în așa mod ca de acest instrument să poată beneficia orice 

companie care a înregistrat o diminuare a cifrei de afaceri în perioada 01.01.2020-30.09.2020, 

comparativ cu perioada similară a anului precedent, concomitent, fiind prelungită perioada de acțiune a 

Produsului de garantare până la 31.05.2021, cu menținerea scutirii de plată comisionului de garantare 

până la 31.12.2021. 

Tabelul 2: Produs de garantare destinat companiilor afectate de criza pandemică 
Criterii Condiții specifice 

Suma maximă a 
creditului 

Pentru credite destinate capitalului 
circulant sau refinanțării acestora 

Pentru credite investiționale sau refinanțarea acestora 

Micro Mici Mijlocii Suma creditului nu este limitată 

1 000 000 3 000 000 5 000 000 

Suma garanției Reieșind din suma maximă a creditului Suma și cota maximă se determină reieșind din suma 
creditului, dar nu va depăși 80% sau 5 mil. lei Cota de garantare 80% 

Termenul maxim 36 luni 60 luni 

Cerințe specifice Să nu înregistreze restanțe la Bugetul Public Național la data solicitării creditului.  

Comision de garantare 0% până la 31.12.2021. Din 01.01.2022 – 0,5% anual din suma garanției. 

Termenul de acțiune a 
produsului 

Produsul de garantare va fi activ până la 31.05.2021, cu posibilitatea prelungirii. 

 

Până la acest moment, conform acestui produs de garantare au fost emise deja 10 garanții 

financiare în valoare de 9,4 mil lei, facilitând astfel acordarea creditelor în valoare totală de 23,3 mil lei, 

generând concomitent efectuarea investițiilor în economie în valoare de 24,2 mil lei. 

2.3. Îmbunătățirea permanentă a procesului de garantare 

 

În scopul îmbunătățirii permanente a modelelor de garantare, în comun cu Ministerul Economiei 

și Infrastructurii, Asociația Băncilor din Moldova, precum și băncile comerciale au fost elaborate o serie  

de îmbunătățiri a proceselor de garantare. În urma unei serii de propuneri, a fost ajustat modelul tip al 

contractului de colaborare semnat între ODIMM și băncile partenere care este aprobat de către 

Ministerul Economiei și Infrastructurii. În cadrul acestui pachet de propuneri au fost inițiate modificări 

sistemice ce țin de întreg procesul de emitere, monitorizare și executare a garanțiilor acordate de FGC 

fiind simplificat procesul la toate etapele de garantare. 

Astfel, odată cu aprobarea de către Ministerul Economiei și Infrastructurii a Ordinului nr.172 

din 14.09.2020, au fost operate o serie de modificări în textul contractului-tip de colaborare cu instituţiile 

financiare și ODIMM, acesta din urmă fiind aprobat în redacție nouă, iar cele mai importante îmbunătățiri 

fiind: 
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• Excluderea din obligațiile băncii a necesității de a urmări în prealabil debitorul, executarea 

garanției financiare fiind efectuată cu prezentarea unui set simplificat de acte, fapt ce va reduce timpul 

de solicitare și executare a garanției financiare; 

• La solicitarea garanției financiare nu va fi necesară prezentarea contractelor de gaj/ipotecă, iar 

obligaţia de a le prezenta va surveni doar în cazul depunerii cererii de plată; 

• Raportarea anuală în ceea ce ține de starea debitorilor a fost simplificată și este efectuată anual, 

sub forma unui Raport unic pentru toți debitorii, comparativ cu procedura anterioară prin care banca 

era obligată să întocmească o Notă informativă pe fiecare ordonator în parte, fapt ce presupunea 

eforturi și resurse suplimentare din partea băncii; 

• Cererea de plată a garanției financiare va putea fi depusă chiar și după expirarea termenului 

scadent al garanției indicat în scrisoarea de garanție financiară, ceea ce exclude imposibilitatea solicitării 

garanției în cazul clasificării acestuia ca restant în ultimele trei luni până la scadență; 

• Termenul de executare a garanției financiare a fost redus de la 15 lucrătoare la 7 zile 

calendaristice; 

• Banca va avea posibilitatea să solicite garanții financiare pentru creditele anterior debursate, cu 

condiția că ordonatorul și creditul solicitat de acesta corespunde în totalitate criteriilor de eligibilitate a 

produsului de garantare solicitat; 

• Au fost revizuite canalele de comunicare fiind asimilată poșta electronică cu trimiterile poștale 

recomandate cu aviz de recepție, fapt ce va optimiza procesul de lucru la distanță, precum și viteza de 

aprobare a garanțiilor. 

În rezultatul optimizărilor efectuate, întregul proces de garantare a devenit mai simplu, fiind 

calificat de către băncile comerciale drept un proces transparent, care oferă posibilitatea unei conlucrări 

mai eficiente, fapt ce a contribuit considerabil la impulsionarea procesului de garantare. 

Urmare a punerii în aplicare a modificărilor descrise, numărul cererilor a crescut, iar viteza de 

procesare a garanțiilor financiare din parte a ODIMM satisface cerințele atât a mediului de afaceri, cât și 

a băncilor comerciale partenere. 
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Figura 1. Procedura de emitere a garanţiei financiare 
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Moldova-Agroindbank
41%

Moldindconbank
2%

Fincombank
6%

Comerțbank
18%

Victoriabank
4%

Eurocreditbank
18%

Eximbank
10%

Mobiasbanca
1%

Băncile partenere

PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI 

3.1. Bănci comerciale partenere 

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

avantaje nu doar pentru mediul de afaceri, dar și pentru instituțiile financiare, şi anume: 

• Partajarea riscului de credit, o parte din acesta fiind preluat de ODIMM;  

• Îmbunătățirea portofoliului de credite, prin diminuarea activelor ponderate la risc; 

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

• Reducerea costurile, garanțiile financiare fiind mult mai eficiente şi mai simplu de recuperat 

decât garanțiile reale; 

• Extinderea și diversificarea clienților, 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 2020: 40.64% au fost emise în favoarea BC 

„Moldova–Agroindbank” S.A.; 17,53% - BC ”Comerțbank” S.A.; 18,33%-BC ,,EuroCreditBank”S.A.; 6,37% 

- FinComBank”S.A.; 1,99% - BC „Moldindconbank” S.A; 3.59% - BC ”VictoriaBank” S.A.; 10,36% - BC 

„Eximbank” S.A. și 1,20% - ,,Mobiasbanca-OTP Group”. 
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După efectuarea optimizărilor descrise supra, au fost resemnate contractele de colaborare cu 

punerea în aplicare a prevederilor ajustate și a Produselor noi de garantare cele mai mari instituții 

financiare din țară care au o acoperire națională, respectiv produsele de garantare oferite de ODIMM 

sunt accesibile pe întreg teritoriul țării, la una din sucursalele următorilor parteneri: 

• BC „MOLDINDCONBANK” S.A.; 

• MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A.; 

• BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.; 

• BC „VICTORIABANK” S.A.; 

• BC „FINCOMBANK” S.A.; 

• BC „COMERȚBANK” S.A.; 

• BC „EUROCREDITBANK” S.A.; 

• BC „EXIMBANK” S.A.; 

• BC „ENERGBANK” S.A. 

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. 

3.2. 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 anilor 2019 și 2020 au fost purtate discuții cu mai multe Organizații de Creditare 

Nebancară (OCN), în scopul stabilirii relațiilor de parteneriat. Unul din impedimentele ce au stat la baza 
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imposibilității de a stabili asemenea parteneriate, au fost o serie de prevederi a Legii nr. 179/2016 cu 

privire la întreprinderile mici şi mijlocii, care limitau ODIMM în stabilirea acestora. În cele din urmă, 

Comisia Națională a Pieței Financiare a inițiat procedura de modificare a unor prevederi a legii sus 

numite, 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 au intrat în 

vigoare la 20.04.2020, iar odată cu aceasta, ODIMM a inițiat procesul de identificare a experților naționali 

și internaționali, în vederea elaborării unui nou model-tip al contractului de colaborare ce va fi utilizat în 

aceste scopuri, precum și pentru elaborarea întregului set de acte procedurale utilizate în gestionarea 

procesului de garantare reieșind din riscurile ce se impun în aceste parteneriate. 

La fel, în anul 2020, a fost intensificată colaborarea cu Oficiul de Gestionare a Programelor de 

Asistență Externă (fostul Directorat al Liniei de Credit) 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, au fost analizate, coordonate și armonizate condițiile și criteriile aplicate în cadrul 

Produselor de garantare la condițiile liniilor de credit internaționale, facilitând astfel absorbția 

finanțărilor din exterior pentru agenții economici din Republica Moldova. Pentru viitor, analizăm 

posibilitatea de stabilire a unui parteneriat, în vederea includerii garanțiilor financiare acordate de 

ODIMM ca asigurare complementară a creditelor acordate de bănci din resursele internaționale, fapt ce 

va facilita accesul antreprenorilor la resurse creditare cu costuri reduse, chiar dacă aceștia nu dispun de 

suficient gaj. 

3.3. 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 ș.a. 

Principalele rezultate atinse pe parcursul anilor sunt: îmbunătățirea mecanismului și produselor de 
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garantare, consolidarea capacităților interne și schimb de experiență cu instituțiile omoloage din alte 

state, dezvoltarea softului pentru gestionarea garanțiilor, etc. 

Pentru anul 2020 a fost stabilită o prioritate prin analiza și identificarea necesității de 

implementare a unui mecanism de emiterea a garanțiilor de portofoliu. În rezultatul mai multor 

consultări cu partenerii de dezvoltare  ce acordă suport ODIMM, a fost identificată o companie 

specializată în elaborarea și dezvoltarea unor asemenea instrumente de garantare.  

Pentru a beneficia de expertiză și suport în elaborarea întregului mecanism de garantare prin 

portofoliu, ODIMM a identificat posibilitatea de a acoperi costurile de implementare din contul Fondului 

European pentru Europa de Sud-Est (EFSE), care s-au arătat deschiși să acorde suport pe domeniul 

respectiv. Pentru anul 2021 este planificată efectuarea unui studiu, cu elaborarea propunerilor de 

modificare a cadrului normativ în vederea implementării unui asemenea model de garantare, ODIMM 

urmând să beneficieze de asistenței tehnică 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. 

Performanțele Fondului de Garantare  

4.1. Recunoașterea de către BNM a garanțiilor emise de FGC în calitate de diminuator al riscului de 

credit. 

Unul din principalele motive invocate de băncile comerciale care a influențat direct asupra 

nevalorificării de către sectorul bancar a instrumentului de garantare a creditelor, a fost statutul 

garanțiilor emise de ODIMM, care conform reglementărilor Băncii Naționale a Moldovei (BNM) nu erau 

clasificate ca diminuatoare a riscului de credit. Acest fapt obliga băncile să calculeze  provizioane 

suplimentare aferent părții creditului garantată de ODIMM și anume din acest motiv garanțiile financiare 

nu au fost foarte atractive pentru sectorul bancar. 

Ținem să menționăm că anul curent, a fost setată ca prioritate de bază definitivarea procesului 

de negocieri cu Banca Națională a Moldovei (BNM) în scopul recunoașterii garanțiilor emise de ODIMM 

în calitate de diminuator al riscului de credit cu grad sporit de siguranță la achitarea creditelor. 

În urma multiplelor ședințe de negocieri și consultări cu reprezentanții BNM, cu participarea 

subdiviziunilor responsabile de supravegherea bancară, reglementarea activității, precum și conducerea 
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BNM, la data de 05.06.2020 au fost efectuate modificări în prevederile Regulamentului nr.111/2018 cu 

privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate. Modificările 

operate au avut drept scop aducerea unei clarități prevederilor aferente tratamentului riscului de credit 

al entităților din sectorul public din Republica Moldova, clasă de expuneri la care se referă ODIMM.  

Astfel, prin includerea punctului 381 în Regulamentul sus menționat, băncile comerciale pot 

utiliza garanția ODIMM în scopul diminuării riscului de credit, prin aplicarea ponderii de risc de 20% părții 

din expunere care este garantată de către ODIMM. Ponderile de risc se aplică valorii expunerii, din care 

se deduc reducerile pentru pierderi la active calculate conform Regulamentului nr.231 din 27.10.2011 

cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale. 

4.2. Rezultatele obținute pe parcursul anului 2020 

 

Ca rezultat a îmbunătățirii permanente a proceselor de garantare prin simplificarea condițiilor 

de obținere, reducerea termenilor de analiză în procesul de acordare, precum și majorării plafoanelor, a 

crescut considerabil volumul de garanții acordate, astfel la 31 decembrie 2020 cu suportul Fondului de 

Garantare a Creditelor, a fost facilitată acordarea IMM-urilor a 497 credite în sumă cumulativă de 645,85 

mil. lei, asigurate cu garanții financiare în valoare cumulativă de 219,08 mil. lei, fapt ce a contribuit la 

implementarea proiectelor investiționale în sumă de cca 901,92 mil. lei. 

Tabelul nr. 4. Structura cumulativă a portofoliului garanțiilor financiare la 31.12.2020 
Starea 

garanţiei  
Număr de 

garanții 
Suma garanţiilor 

(MDL) 
Suma creditelor 

(MDL) 
Suma investițiilor 

(MDL) 
Activă 179 111.400.196,00 325.864.364,34 401.107.083,22 

Stinsă 318 107.682.851,00 319.987.480,94 500.809.506,98 

Total 497 219.083.047,00 645.851.845,28 901.916.590,20 

 

Comparativ cu anii precedenți, în anul 2020 volumul garanțiilor active gestionate a înregistrat o 

creștere de 86,04% față de anul 2019, iar numărul acestor garanții a înregistrat o creștere de 53,05%, 

dinamica creșterii volumului garanțiilor este prezentată în tabelul nr.3: 

Tabelul nr. 3: Dinamica garanțiilor gestionate de ODIMM pentru anii 2016-2020 
  

2016 2017 2018 2019 
La data de 
31.12.2020 

Creșterea 2020 
față de 2019 (%) 

Garanții active gestionate 139 156 145 164 251 53,05% 

Garanții gestionate mln. lei  29,17 51,38 55,38 76,87 143,01 86,04% 

Suma creditelor, mln. lei  87,89 159,26 176,38 240,56 430,04 78,77% 

Investiția, echiv., mln. lei  154,67 231,37 272,03 350,42 546,16 55,86% 
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Pe parcursul anului 2020 au fost active 179 garanții financiare în valoare totală de 111,40 

milioane lei, care au permis debursarea creditelor în valoare de 325,86 milioane lei și efectuarea de către 

IMM-uri a investițiilor în valoare de 401,11 milioane lei. 

În aceeași perioadă, au fost stinse 72 garanții financiare în valoare de 31,62 milioane lei și 

respectiv rambursate integral credite în valoare de 104,18 milioane lei. 

În perioada anului 2020 au fost emise 116 garanții financiare în valoare de 82,79 milioane lei, 

ceea ce a garantat în proporție de 35,20% volumul creditelor acordate de către instituțiile financiare 

partenere în valoare de 235,17 milioane lei. Valoarea proiectelor investiționale implementate ca rezultat 

al emiterii garanțiilor financiare a constituit 279,9 milioane lei.  

Analiza portofoliului de garantare din perspectiva repartizării garanţiilor financiare după 

produsele de garantare oferite de Fondul de Garantare a Creditelor, denotă că 54,93% 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 18,11%, 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 31.12.2020 sunt active trei garanții, în valoare de 359,0 mii lei, iar 

volumul creditelor garantate este de 936,06 mii lei. 

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

destinat întreprinderilor noi create, cu o cotă de 9,05% și o valoare de 7,26 milioane lei, pentru 

garantarea creditelor în valoare de 21,67 milioane lei și atragerea investițiilor în economie în valoare de 

29,65 milioane lei. Ponderea produselor de garantare pe portofoliul FGC, este reflectată în Tabelul nr.5: 

Tabelul nr. 5. Ponderea produselor de garantare în portofoliul garanțiilor financiare la 31.12.2020 

 
Produs  

Număr 
garanții 

Suma 
(lei) 

Suma 
creditelor (lei) 

Suma 
investițiilor (lei) 

Ponderea 
(%) 

Active 273 138.862.493,00 414.327.810,31 561.718.101,55 54,93% 

PARE 1+1 3 259.250,00 518.500,00 1.761.887,00 0,60% 

Exportatori 19 31.568.083,00 94.991.961,00 158.293.890,64 3,82% 

Noi înregistrate 45 7.261.730,00 21.670.231,25 29.658.372,00 9,05% 

PNAET 90 9.719.500,00 26.699.631,00 33.666.072,00 18,11% 

Tineri 18-35 18 4.028.690,00 12.720.636,72 22.327.574,20 3,62% 

Femei antreprenoare 39 17.954.733,00 51.619.533,00 70.240.707,81 7,85% 

ÎMM afectate de criza 
pandemică 

10 9.428.568,00 23.303.542,00 24.249.985,00 2,01% 

Total 497 219.083.047,00 645.851.845,28 901.916.590,20 100,00% 
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Nu mai puțin important este produsul de garantare destinat companiilor exportatoare, cu o cotă 

de 3,82% și o valoare de 31,56 milioane lei, pentru garantarea creditelor în valoare de 94,99 milioane lei 

și susținerea proiectelor investiționale în valoare de 158,29 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 

4,12 lei. De asemenea, fiecare leu acordat din Fondul de Garantare facilitează obținerea creditelor în 

valoare de 2,95 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. 

4.3. 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 2020 au fost alocate 5 mln lei pentru majorarea capacității de garantare. 

Concomitent, la data de 01.07.2020, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament 

prin aprobarea modificărilor la Legea bugetului de stat pentru anul 2020, au fost alocate suplimentar 50 

mln lei pentru capitalizarea FGC și implementarea unui nou produs de garantare destinat ÎMM-lor ce au 

suferit în urma crizei pandemice, din cele 50 mil lei bugetate au fost alocate 10 mil lei. 

Capacitatea de garantare deținută de ODIMM este determinată prin înmulțirea mijloacelor 

financiare efectiv capitalizate la coeficientul de multiplicare aprobat anual de către Consiliul de 

Coordonare al ODIMM, determinat în baza informațiilor privind asimilarea fondurilor existente și a ratei 

de default la creditele garantate. La moment, capacitatea de garantare a FGC constituie de 492,9 

milioane lei, fiind calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare – 3, la valoarea mijloacelor cu 

care FGC este capitalizat – 164,3 milioane lei (154,3 milioane + 10 milioane efectiv alocate din cele 50 

aprobate). 

Conform studiilor efectuate de ODIMM în baza ratei de default la creditele garantate, există 

posibilitatea de a majora treptat coeficientul de multiplicare până la valoarea – 10, în așa mod ca 

capacitatea de garantare a FGC ODIMM să atingă o valoare de peste 1,6 miliarde lei. Pentru anul 2020, 
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este planificată revizuirea coeficientului de multiplicare,  în condițiile în care procesul de creditare cu 

solicitarea garanțiilor din partea ODIMM va lua amploare, fiind consumată capacitatea de garantare 

disponibilă la moment. 

4.1. Distribuția geografică, domenii susținute și locuri de muncă create 

După distribuția geografică, 53,72% 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, 25,75% 

din garanțiile acordate companiilor activează în mun. Chişinău. 

Garanţiile financiare în proporție de 23,54%, au fost solicitate de întreprinderile ce activează în 

regiunea de nord a Republicii Moldova. Astfel, au fost acordate garanții la credite întreprinderilor ce 

activează în raioanele: Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineţ, Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani, Sîngerei, 

Soroca şi mun. Bălţi. 

Regiunea de sud, respectiv, deţine 14,89% din garanții emise pentru următoarele raioane: Leova, 

Ştefan Vodă, Cahul, Basarabeasca, Cantemir, Taraclia, Cimişlia, Căuşeni și respectiv 7,85% din garanțiile 

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

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

de credite de la instituțiile financiare partenere în proporție de 58,35%, 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 9,86%. În același timp, o cotă de 19,92% 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 6,24%, iar altor activități le revine o cotă de 5,63%. 

Garanţiile financiare emise pe parcursul anului 2020, 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; 
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69%

31%
Bărbați

Femei

• producerea și exportul plasei din metal; 

• importul utilajelor și echipamentelor medicale etc. 

• Figura 3. Distribuirea garanţiilor după domenii de activitate 

 
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 852 de persoane, dintre care 509 locuri de muncă pentru bărbați și 343 

locuri pentru femei. Pe parcursul anului 2020 întreprinderile beneficiare au creat  147 locuri noi de 

muncă, inclusiv 45 locuri pentru femei. Ponderea femeilor în totalul locurilor de muncă menținute 

constituie 40,25% iar în cele noi create în anul 2020 – 30,61%. 

Figura 4. Ponderea locurilor de muncă                                           Figura 5. Ponderea locurilor de muncă            
după gen menținute cu suportul FGC                                             după gen create în 2020 cu suportul FGC 
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Promovarea, mediatizare și planificare 

5.1. Evenimente și promovarea în sursele mass-media 

Pe parcursul anului 2020 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. 

Pentru mediatizarea și promovarea instrumentului de garantare a creditelor a fost organizată 

participarea la o serie de emisiuni dedicate la televiziunile și radiourile naționale, cum ar fi: 

• TVR Moldova – emisiunea „Obiectiv Comun”, în cadrul căreia a fost anunțată lansarea produsului 

destinat companiilor afectate de criza pandemică, participând și instituții de resort din România; 

• Radio Moldova – emisiunea „Spațiul Public”, unde au fost prezentate toate Produsele de 

garantare gestionate de FGC ODIMM, în cadrul emisiunii au participat antreprenori beneficiari a 

garanțiilor de financiare ODIMM, precum și experți din domeniul economic; 

• Radio Sputnik – emisiunea „Atitudini”, unde la fel au fost prezentate Produsele de garantare 

gestionate de FGC ODIMM, cu participarea antreprenorilor și experților din domeniul. 

În perioada raportată au fost prezentate o serie de istorii de succes a antreprenorilor ce au 

implementat proiecte investiționale din resurse împrumutate accesate cu suportul 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 6 

comunicate de presă și 15 postări pe rețele de socializare. 

Totodată, în anul 2020 a fost ajustată interfața a paginii special destinate pentru Fondul de 

Garantare https://www.odimm.md/ro/fgc, găzduită pe pagina https://www.odimm.md, unde sunt 

publicate toate produsele FGC, noutățile, rapoarte, băncile partenere, precum și etapele de solicitare a 

unei garanții financiare. 

5.2. Acordarea consultațiilor și instruirea personalului bancar 

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

acordat peste 800 consultații (oficiu, telefon, evenimente online etc.) referitor la produsele de garantare 

ODIMM, procesul de solicitare, monitorizare și executare a garanțiilor financiare. 

https://www.odimm.md/ro/fgc
https://www.odimm.md/


 

 

             

22 

În procesul de resemnare a acordurilor-cadru, au fost resetate relațiile de parteneriat cu 9 bănci 

comerciale care acordă credite garantate de ODIMM, iar 5 din ele deja au beneficiat de consultanță în 

domeniul garantării creditelor, fiind instruite peste 150 persoane din cadrul băncilor partenere. 

Reprezentanții băncilor, care acordă credite garantate de ODIMM, apreciază eforturile 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. 

Pentru anul 2021 este planificată continuarea procesului de instruire a partenerilor din sectorul 

bancar pentru ca ÎMM-le să beneficieze de informația cea mia actuală și să poată valorifica la maxim 

oportunitățile oferite de FGC. 

5.3. Activități planificate pentru anul 2021 

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: 

• Sporirea accesului micilor antreprenori la credite bancare prin gestionarea Fondului de garantare 

a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu emiterea pentru anul 2021 a cel puțin 300 garanții 

financiare; 

• Ajustarea coeficientului de multiplicare a Fondului în caz de epuizare a capacității de garantare, 

luând în considerare rata de default la creditele acordate sectorului ÎMM; 

• Asigurarea gestionării eficiente a resurselor financiare a FGC cu capitalizarea permanentă a 

acestuia din toate sursele permise de legislație; 

• Ajustarea cadrului normativ în scopul implementării instrumentului de garantare sub forma 

garanțiilor de portofoliu cu suportul experților puși la dispoziție de către EFSE. Acest mecanism va reduce 

esențial perioada de accesare a creditelor pentru IMM-uri și va contribui la sporirea competitivității 

acestora; 

• Elaborarea cadrului normativ pentru relațiile de colaborare cu Organizațiile de Creditare 

Nebancară, în acest sens suntem în proces de identificare a experților naționali și internaționali, la fel va 

fi implicată și Comisia națională a Pieței Financiare ca instituție responsabilă de supravegherea OCN; 

• Ajustarea permanentă a Produselor de garantare gestionate în funcție de necesitățile sectorului; 

• Promovarea Fondului de Garantare pe toate platformele disponibile. 


