Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM in Regiunea Centru
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) este unul din fondurile de garantare
din România, cu capital integral de stat, înființat prin HG 1211/ 2001.
Fondul acordă garanții pentru:
-

finanțările acordate de bănci IMM-urilor prin credite (pentru capital de lucru și pentru investiții)

-

producătorii agricoli și procesatorii de produse agroalimentare, pentru credite destinate finanțării
capitalului de lucru, în baza Legii 329/2009 și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii
329/2009

-

unele programe guvernamentale, dintre care cele mai cunoscute sunt “Programul Kogalniceanu”
care se adresează IMM-urilor și Programul “Prima casă”, care se adresează persoanelor fizice

-

pentru cofinanțare la proiectele finanțate din fonduri europene.

În ceea ce priveste potenţialii beneficiari de garanţii pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri
europene, aceştia sunt:
-

-

-

unități administrativ-teritoriale sau instituții de învătămant superior de drept public acreditate ori
instituții de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate care implementează proiecte finanțate
din instrumente structurale ale Uniunii Europene şi operatori regionali de servicii de alimentare cu
apă și canalizare care implementează proiecte finanțate în cadrul axei prioritare nr.1 din Programul
operațional sectorial ”Mediu”, în condiţiile stipulate de OUG nr. 9/ 2010 privind aprobarea
programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia
românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.
Benficiarii eligibili pentru toate măsurile acreditate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, în
baza Ordonanţei de Urgenţă nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbției fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală, pentru renovarea și
dezvoltarea spatiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu
modificările și completările ulterioare.
IMM-urile din sectorul pescăresc şi alte categorii de beneficiary ai Programului Operational pentru
Pescuit 2007-2013, care accesează fonduri pentru finanţare a proiectelor conform Axelor prioritare
1-4 din Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.

Pentru informații suplimentare vă invităm să accesați paginile de internet www.garantare.ro sau
www.fngcimm.ro
FNGCIMM actionează pe întreg teritoriul României prin reprezentanțe, sucursale și filiale.
Filialele (Fonduri Locale) sunt societăți pe acțiuni, cu personalitate juridică și au ca acționar majoritar
FNGCIMM, cu 72% din acțiuni. Filialele sunt în numar de 3 (Sfantu Gheorghe, Focşani şi Craiova), au o
rază de activitate de 5-7 județe. Fondul Local de Garantare Sfantu Gheorghe SA are ca rază de
activitate județele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu.

Fiecare filială acordă garanții în nume propriu de până la limita valorică de 1.200.000 lei/ debitor/ grup.
Peste această valoare, filialele actionează ca agent și după o analiză sumară trimit documentațiile de
garantare la FNGCIMM București, cu un punct de vedere.
Sucursalele sunt în numar de 4 (București, ClujNapoca, Iași și Bacău).
Sucursala Cluj Napoca are ca rază de activitate 8 județe, printre care și județul Alba.
Date de contact pentru regiunea Centru
Unitate teritorială

Adresă

Persoană de contact

Filiala Sfântu
Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 33-37, et. 2,
SFANTU GHEORGHE
Tel: 0267. 310.406
Fax: 0267. 310.407
sfgheorghe@fngcimm.ro
Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Mureş

Director Carmen Kiss
0728.28.91.41

Punct de lucru Braşov Bd. Eroilor, nr. 17, etaj 4, Braşov
Tel /Fax: 0268. 419.820
Braşov
Punct de lucru
Târgu -Mures

Str. Tineretului, nr. 2, et 2, TARGU MURES
Tel /Fax: 0265. 265.217
mures@fngcimm.ro
Mureş

Pop Constantin
0730.015.135

Punct de lucru
Sibiu

Str. Someșului, nr. 19, parter, cam. 1, SIBIU
Tel /Fax: 0269. 21.31.24
sibiu@fngcimm.ro
Sibiu

Pau Aurel
0730.015.133

Sucursala
Cluj-Napoca

Str. Moților nr. 11, et. 5, CLUJ
Tel: 0374.201.684
Fax: 0374.201.685
cluj@fngcimm.ro
Cluj, Alba, Arad, Bihor, Maramureş, Sălaj,
Satu Mare, Bistriţa Năsăud

Apetrei Liviu;
Cristina Campean
0730.015.137

