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București, 19.02.2018 

 
 
 

Comunicat de presă  
 

Garantarea Economiei Rurale - G.E.R. –  

Produs pilot în noua strategie a Fondului de Garantare  

a Creditelor pentru IMM-uri 
 

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunță lansarea G.E.R.- 

Garantarea Economiei Rurale, o soluție completă de finanțare pentru proiectele de dezvoltare 

propuse de beneficiarii publici locali. 

 

Noul produs de garantare armonizează două facilități de spijin destinate beneficiarilor publici care 

propun proiecte la nivelul Grupurilor de Acțiune Locală : garanția FNGCIMM pentru plata 

avansului prevăzut în contractele de finanțare încheiate cu AFIR în Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 și garanția creditului bancar pe care beneficiarii îl pot accesa 

pentru finanțarea investiției. În ambele cazuri, garanția FNGCIMM poate acoperi până la 100% 

valoarea finanțării, devenind astfel o pârghie de impulsionare a dezvoltării economice la nivel 

local. 

 

„Noul produs de garantare, G.E.R. – Garantarea Economiei Rurale, reprezinta pentru Fondul de 

Garantare a Creditelor pentru IMM-uri un pilot al noii strategii de repoziționare și dezvoltare. 

Susținerea ecosistemului antreprenorial românesc, a economiei în general, presupune o abordare 

personalizată a potențialilor beneficiari. Am identificat o serie de oportunități la nivelul 

segmentului public local și am dezvoltat noul mecanism de garantare pentru a facilita 

implementarea proiectelor ce pot beneficia de finanțarea AFIR. Estimăm un potențial de peste 

2000 de proiecte la nivel național, ce pot genera atragerea a peste 180 de milioane de euro, fonduri 

destinate dezvoltării rurale” a declarat Alexandru Petrescu, Director General FNGCIMM. 

 

Mecanismul de garantare G.E.R. a fost dezvoltat ca răspuns la nevoile de sprijin ale beneficiarilor 

publici identificate la nivel local, fiind în același timp un catalizator pentru absorbția fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 

maritime integrate la nivelul Uniunii Europene. Prin sustinerea în procesul de finanțare a 

beneficiarilor publici din acest sector, FNGCMM contribuie la creșterea calitatii vieții din mediul 

rural românesc. 

 

 

* * * 

 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM 

SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, 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 programe 

guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării 

și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic 
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statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României. 

Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma 

de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, 

pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator. 

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. 

Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la 

solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, 

durata medie de executare a unei ipoteci. 

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor 

întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale 

la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de 

garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după 

reguli şi principii europene. 

 

 

 

Pentru informatii suplimentare : 

021.310.18.74 int.193 

info@fngcimm.ro  

Direcția Comunicare și Marketing 
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