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RG_7804/18.04.2022 

     

ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI 

 

 

Prin prezenta, vă informăm că Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici 

și Mijlocii, în calitate de Beneficiar, inițiează o consultare a pieței în vederea achiziționării de 

servicii de specialitate prestate de firme specializate, care sa ofere sprijin în activitatea de 

recuperare creanțe. 

 

1. Informații generale despre Beneficiar: 

 

Denumire beneficiar: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și 

Mijlocii SA-IFN  

 

Adresă: Str. Stefan Iulian nr. 38, sector 1, București  

Localitate: Bucureşti Ţara: România  

Cod fiscal: 14367083  

Persoana de contact pentru procedura de consultare : 

Bătrînca Mihaela – Direcția achiziții și secretariat general 

Camelia Ioviță  – Direcția recuperare creanțe  

Telefon: 

+4021.310.18.74,  

int. 155 

E- mail: mihaela.batrinca@fngcimm.ro  

 camelia.iovita@fngcimm.ro  

Fax:       

+4021.310.18.57 

Adresa de internet: www.garantare.ro; www.fngcimm.ro  

 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA - IFN 

(denumit în continuare FNGCIMM SA – IFN sau Fond), înfiinţat în decembrie 2001 prin H.G. nr. 

1211/2001, este instituție financiară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, 

organizată ca societate pe acțiuni, cu acționar unic statul român.  

Fondul își desfășoară activitatea în nume și cont propriu, prestand pentru persoanele juridice legal 

constituite, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), servicii financiare de natura 

finantarilor, garantiilor și asumarea angajamentelor de finantare sau de garantare a creditelor, 

precum și a oricaror alte instrumente de finantare necesare punerii în aplicare a obiectului specific 

de activitate al acestora, în conditiile legii. 

Înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a 

fost motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul lui 

de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exporturilor, precum şi la crearea de 

noi locuri de muncă. Fondul livrează către clienții săi servicii de garantare/finantare. Serviciile de 

garantare pentru toate produsele sunt expuse la risc și pot avea cereri de plată din partea 

Finantatorilor.  

 

1. Aspectele supuse consultării: 

 

În vederea pregătirii procedurii, prin raportare la obiectul achiziției sus mentionat, organizăm o 

consultare a pieței în vederea analizării  opiniilor, sugestiilor și recomandărilor primite din partea 

operatorilor economici pentru identificarea unei soluţii de management a creanţelor și 

determinarea valorii estimate a achiziției. 

Principalele aspecte supuse consultării sunt următoarele: 

1) Obținerea de informații/recomandări cât mai relevante pentru determinarea valorii estimate 

a achiziției și a specificațiilor tehnice corespunzătoare;  

2) Propuneri de variante/modalități de plată, luând în considerare obiectul contractului.  
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Achiziționarea și implementarea serviciilor are ca obiectiv general asigurarea a cel puțin, însă fără 

a se limita la acestea, a următoarelor activități: 

➢ identificarea de bunuri mobile sau imobile care apartin debitorilor FNGCIMM SA – IFN, 

persoane fizice sau juridice, care pot fi valorificate în cadrul executarii silite si/sau 

procedurii insolventei; 

➢ efectuarea de deplasări în teren în vederea identificarii bunurilor mobile si/sau imobile; 

➢ efectuarea de interogări de baze de date, respectiv OCPI, PATRIMVEN; 

➢ comunicarea cu celeritate a informatiilor obtinute sub forma de tabele excel. 

Operațiunile sus menționate vor fi efectuate pentru aproximativ 300 de debitori (persoane 

fizice/juridice) din dosarele de executare silita/insolvență deschise împotriva acestora, aferente  

unui număr de 100 de beneficiari de finanțare garantată, care  înregistreaza cele mai mari debite 

față de Fond.  

 

Ca urmare a implementării acestui proiect, Beneficiarul se așteaptă la următoarele beneficii: 

➢ sustinerea activitatii de recuperare creante;  

➢ asigurarea unei evidente clare cu privire la bunurile care pot fi urmărite pe cale executării 

silite sau în procedura insolventei; 

➢ reducerea riscului ca bunurile debitorilor sa fie valorificate cu greu sau sa nu fie valorificate 

în cadrul procedurilor de executare silita / insolventa;  

➢ strangerea/colectarea de date în vederea crearii, în viitor, a unei baze suport de date care să 

contribuie la îmbunătățirea procesului de recuperare a creantelor  Fondului; 

➢ creșterea nivelului de acuratețe, cu privire la datele comunicate de catre executorii 

judecatoresti, prin crearea baze de date proprii, mentionate mai sus;  

➢ reducerea timpului de elaborare a rapoartelor și diminuarea riscului de eroare cu privire la  

informatiilor furnizate; 

➢ îmbunătățirea activității de recuperare și eficientizarea proceselor de valorificare a 

bunurilor apartinand debitorilor. 

 

Termenul până la care se transmit propunerile operatorilor economici interesați în cadrul 

procesului de consultare: 29.04.2022.  

Propunerile pot fi transmise prin e-mail, la următoarele adrese: camelia.iovita@fngcimm.ro, 

daniel.teliceanu@fngcimm.ro și mihaela.batrinca@fngcimm.ro. 

 

Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza 

interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația Beneficiarului: după primirea 

propunerilor/sugestiilor/opiniilor în scris, se va organiza o întâlnire comună cu operatorii 

economici care au transmis propuneri în cadrul consultării de piață, întâlnire ce va fi anunțată 

ulterior.  

 

Termenul până la care se desfășoară procesul de consultare: 03.05.2022. 

   

Direcția achiziții și secretariat general 

Director executiv 

Claudiu Daniel Teliceanu 
 

 

Serviciul achiziții 

Șef serviciu 

Mihaela Bătrînca 
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