
Despre FNGCIMM

FNGCIMM acordă scrisori de garanţie în favoarea beneficiarilor Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
pentru garantarea avansului menţionat în contractele de finanţare nerambursabilă/actele adiţionale încheiate 
cu beneficiarii publici.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN este o instituţie 
financiară nebancară, având ca unic acţionar statul, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, înfiinţată în 
scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare 
contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.
FNGCIMM instrumentează şi programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului 
de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă.

Garanţii pentru plata avansurilor acordate de AFIR* 

Garantăm
pentru o viaţă mai bună!

BENEFICIARI PUBLICI

ª Acoperă maxim 100% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanţare încheiate cu AFIR, 
finanţate din PNDR 2014-2020. 

ª Beneficiarii se adresează direct Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, garanţia  
obţinându-se prin depunerea documentaţiei la sediul FNGCIMM SA IFN sau la una 
din reprezentanţele/filialele/sucursalele FNGCIMM.

Caracteristicile garanţiei FNGCIMM:

ª Comisioane reduse la acordarea garanţiilor pentru proiectele finanţate din fonduri europene; 
ª Simplitate şi rapiditate în acordarea garanţiilor.

Avantajele garanţiilor FNGCIMM



Beneficiari eligibili şi  Condiţii de eligibilitate

ª Beneficiarii trebuie să deţină un contract de finanţare/ act adiţional cu AFIR şi să nu înregistreze credite 
restante la băncile comerciale la data solicitării de acordare a scrisorilor de garanţie.

ª Beneficiari ai scrisorilor de garanţie pot fi entităţi care nu desfăşoară activităţi generatoare de venituri 
din activităţi economice directe, după caz, astfel:
a) Comunele şi Oraşele;
b) Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - definite potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. c) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Organismele de drept public - aşezăminte culturale, constituite conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi structuri religioase, constituite conform prevederilor Legii nr. 489/2006 
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările ulterioare;
d) Grupurile de Acţiune Locală (GAL) - parteneriate locale, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor şi 
autorităţilor publice, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituite conform prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Organizaţiile şi Federaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/ FOUAI)- persoane juridice de 
utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile 
Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

* Garanţiile se acordă în baza OUG nr.79/2009,  privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii 
vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale cu modificările şi completările ulterioare. 

FNGCIMM  SA - IFN asigură o acoperire teritorială naţională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin 
cele 3 sucursale cu cele 4 reprezentanţe şi prin cele 3 filiale. 

Reţeaua FNGCIMM

Sucursala Cluj-Napoca 
Calea Turzii, nr. 7, et. 3, ap. 3A, Cluj; tel: 0374.201.684; fax: 0374.201.685; cluj@fngcimm.ro

Sucursala Iaşi 
Str.Piaţa Unirii, nr. 9-11, et. 1, Iaşi; tel: 0374.201.686; iasi@fngcimm.ro

Sucursala Bacău 
Str. Pictor Aman nr. 94C, et. 3, Bacău; tel: 0374.201.682; bacau@fngcimm.ro

Reprezentanţa Giurgiu 
Bd. Bucureşti, nr. 57, Giurgiu; tel: 0733.670.034; giurgiu@fngcimm.ro

Reprezentanţa Suceava 
Bd. George Enescu nr. 16, et. 2 tel: 0230.551.770 şi 0730.015.134; suceava@fngcimm.ro

Reprezentanţa Zalău 
Piaţa Unirii nr. 1, Zalău, jud. Sălaj, tel: 0260.611.668 şi 0730.015.136; zalau@fngcimm.ro

Reprezentanța Ploiești 
Str. Cuza Vodă, nr. 8, Ploieşti, jud. Prahova, tel: 0722.646.234; ploiesti@fngcimm.ro

Filiala Craiova
Str. Vasile Conta, nr. 47, et.1, Craiova; tel: 0251.415.089; office@craiovagarantare.ro

Filiala Sfântu Gheorghe 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 33-37, et. 2, Sfântu Gheorghe; tel: 0267.310.406; sfgheorghe@fngcimm.ro

Filiala Focşani
Str. Bucegi, nr. 21, et. 1, Focşani; tel: 0237.214.017; focsani@fngcimm.ro

info@fngcimm.ro;  www.fngcimm.ro

Apelaţi la garanţia FNGCIMM!
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