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Prezentare generala 1 



Infiintare FGCR IFN S.A. 

 
 

Se înființează FGCR, 
primul fond de 
garantare din 

România, dedicat 
exclusiv agriculturii. 

FGCR devine 
instituție financiară 

nebancară. 

FGCR este înscrisă în 
Registrul General și 
Registrul Special al 

BNR. 

1994 2007 2006 

FGCR devine membru al 
Asociației Europene a 

Instituțiilor de Garantare 
(AECM). 

2002 

• Înființat în urma negocierilor Comisiei Comunității Europene cu Guvernul României, reprezentat de 
MADR, concretizând programul C.E. de sprijinire a procesului de privatizare a agriculturii în România.  

 



Obiectivele FGCR IFN S.A. 

 

Facilitarea accesului la finantare al fermierilor, 
procesatorilor de produse agricole si beneficiarilor 
fondurilor europene alocate României 

 

Stimularea absorbției fondurilor europene alocate 
României 

 

Stimularea dezvoltării pieței funciare 

 

 



Activitatea de garantare.  
FGCR in cifre 
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Categorii de garanții 

Acordă garanții instituțiilor 

finanțatoare pentru garantarea 

creditelor acordate fermierilor / 

procesatorilor de produse 

agricole / beneficiarilor 

PNDR/POPAM 

FGCR 

Emite scrisori de garanţie în 

favoarea AFIR pentru 

beneficiarii publici (sau asimilați 

acestora) care solicită încasarea 

avansului prevăzut în 

contractele de finanţare 

nerambursabilă din PNDR 

 



Beneficiari publici și privați 

care pot obține garanția Fondului, la solicitarea bancilor: 

societățile 
comerciale 
constituite 

conform Legii nr. 
31/1990 cu 

modificările și 
completările 

ulterioare 

persoane fizice 
autorizate, 

întreprinderi 
individuale  și 
familiale, care 

desfășoară activități 
economice, 

constituite conform 
OUG nr. 44/2008 

asociațiile și 
societățile agricole 
constituite conform 

Legii nr. 36/1991 
privind societățile 

agricole și alte 
forme de asociere în 

agricultură și Legii 
cooperației agricole 

nr. 566/2004 

persoane fizice 
care desfășoară 

activități 
economice – 
producători 

agricoli 

 

beneficiari publici 
și privați ai PNDR și 
beneficiari privați  

POPAM 

 



Finanțări garantate de FGCR 

Tipuri de 
finanțări ce pot 
fi garantate de 

Fond 

Credite pentru FINANŢAREA CAPITALULUI DE LUCRU necesar fermierilor şi 
procesatorilor de produse agricole 

Credite pentru ACHIZIȚIONAREA DE TERENURI AGRICOLE până la atingerea 
limitei maxime de 750 ha în proprietate 

Credite acordate fermierilor pentru FINANȚAREA INVESTIȚIILOR în domeniul 
agricol și al acvaculturii, altele decât cele realizate cu co-finanțare europeană 

Credite APIA (“SAPS”, subvenţii pentru bunăstarea păsărilor şi porcilor, etc). 

Finanțările acordate BENEFICIARILOR PUBLICI ȘI PRIVAȚI  AI PNDR ȘI 
BENEFICIARILOR PRIVAȚI AI POPAM.  

Finanțările acordate BENEFICIARILOR FEGA. 



Caracteristicile garanției FGCR 

 

 

 

Până la 80% din valoarea creditului / SGB - în cazul beneficiarilor privați.  

 

 

Până la 100% din valoarea creditului / SGB – în cazul beneficiarilor publici ai PNDR sau 
asimilați acestora.   

 

 

Garanțiile acordate de FGCR IFN S.A. din surse MADR acoperă: 



Conditii generale de obținere a garanției FGCR pentru 
beneficiarii privați  

Beneficiarul nu înregistrează restanțe la instituții finanțatoare 

 

Beneficiarul nu se află în dificultate financiară  

Ratingul acordat de bancă permite acordarea garanției (beneficiarul nu este în 
incapacitate de plată / în pragul incapacității de plată sau capacitatea de plată nu depinde 
de existența unor condiții favorabile durabile) 

Beneficiarul nu este în insolvență și nu indelinește criteriile prevăzute de legislația 
națională pentru inițierea procedurii de insolvență la cererea creditorilor săi 

Beneficiarul este fermier, procesator de produse agricole sau beneficiar PNDR sau POPAM 

Beneficiarul prezintă Băncii garanții colaterale care împreună cu garanția FGCR acoperă 
creditul și dobânda aferentă 

 



Timpul de răspuns și costul garanției  

Garanția FGCR se obține de obicei* in maxim 24 de ore (lucrătoare) 

Comisoane de garantare  

 1,6 % pe an în cazul persoanelor fizice și juridice în calitate de fermieri 
sau beneficiari PNDR începând cu 01.01.2019 (pentru garanțiile 
acordate în baza OUG 43/2013) 

 între 1,25 % - 3,8% în cazul procesatorilor de produse 
agricole/piscicole, în funcţie de ratingul atribuit beneficiarilor de 
instituţia finanţatoare (pentru garanțiile acordate în baza altor surse) 
 

 1% pe an, în cazul beneficiarilor publici ai PNDR 
 

*In 2021, 78,16% dintre garantiile solicitate au fost aprobate in maxim 24 ore. 



Flux de lucru pentru obtinerea garanției FGCR 
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Beneficiarul 
prezintă Băncii 
documentația 

necesară 
pentru 

obținerea 
finanțării. 

Banca 
analizează          
și aprobă 

documentația 
de credit. 

Banca 
transmite la  

FGCR 
documentația 

pentru 
obținerea 
garanției. 

FGCR 
analizează și 

aprobă 
acordarea 
garanției. 

Banca 
semnează cu 
Beneficiarul 

contractul de 
credit. 



Scrisori de garantie pentru beneficiari publici ai PNDR sau asimilati 
acestora (acordate in baza OUG 79/2009) 

Beneficiarii publici care pot solicita direct Fondului  
emiterea scrisorilor de garanţie pentru avans sunt: 

Comunele, 
oraşele, 

unitățile și 
instituțiile de 
învățământ 

preuniversitar 
de stat 

Asociațiile  

de dezvoltare 
intercomunitară 

(ADI) 

Organismele  

de drept  

public (ODP) 

Grupurile 

 de  

acţiune 

 locală (GAL) 

Organizaţiile şi 
federaţiile de 
organizații din 

domeniul 
îmbunătățirilor 

funciare 



Garanții acordate:  

 Aproximativ 120.000 garanții  

Cifre cheie activitate FGCR 

Valoare credite acordate cu garanție FGCR: 

 17 miliarde lei 

Valoare totală garanții :  

 peste 11 miliarde lei  



Imbunatatiri recente 3 



Noutăți pentru beneficiari 

DOSAR IN FORMA FIZICA:  

17-20 documente 

COMISION pt. 
majoritatea 

beneficiarilor: 3,8%  

APROBARE:  

3-5 zile lucratoare 

Înainte 

DOSAR (ELECTRONIC):  

5 documente 

COMISION pt. 
majoritatea 

 beneficiarilor: 1,6% 

APROBARE:  

0-2 zile lucratoare 

Acum 

SIMPLIFICARE 

REDUCERE 
COMISION  

RAPIDITATE 



Noutăți pentru beneficiari –  
Garantii pentru credite de valoare redusă 

Credite de max. 
500,000 lei 

Fara alte garantii cu 
valoare, doar fideiusiune 
si ipoteca pe conturi (sau 2 

fideiusiuni) 

Pentru orice 
destinatii, inclusiv 
mixte (activitate 

curenta + investitii)  

Perioada de 
rambursare pana 

la 7 ani 

Aprobare in aceeasi zi 
daca solicitarea bancii este 

trimisa pana in ora 11 si 
solicitarea este completa 



Aplicație FGCR Modul Online - Avantajele Aplicației WEB 

 Reducerea timpului de transmitere a documentelor intre Banca si 
Fond 

 Conexiunea criptata intre utilizator si serverul aplicatiei 

 Posibilitatea verificării în orice moment a stadiului solicitării de 
garantare 

 Comunicarea promptă între Bancă și analiștii FGCR 

 Posibilitatea transmiterii prin intermediul aceluiași canal, a 
eventualelor solicitări de corectare a informatiilor 

 Semnalarea automată a anumitor erori de completare 

 Generarea automată a solicitării de garantare. Se poate aplica inclusiv 
semnatura electronică și trimite la FGCR 

 

 

 



 AGRO IMM INVEST- Aspecte generale 
• Se adresează IMM și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, 

pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar 

• Constă în acordarea de garanții de stat beneficiarilor participanți în program, care solicită finanțare 
pentru capital de lucru sau pentru realizarea de investitii prin bancile participante. 

• Subprogramului îi este asociată o schema de ajutor de stat, prin care Ministerul Finanțelor 
subventionează în procent de 100% valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și 
a dobânzii pe o perioadă de până la 8 luni, precum și o componentă nerambursabilă în valoare de 
maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 

-  345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfașoară activitatea în sectorul pescuitului 

și acvaculturii,  

- 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfașoară activitatea în domeniul producției 

primare de produse agricole  

 - 2.300.000 euro pentru  fiecare întreprindere din sectorul alimentar. 

• Garanția FGCR poate acoperi până la 80 %, respectiv 90% din valoarea creditului, în funcție de 
categoria în care se înregistrează beneficiarul și de opțiunea acestuia.  

• Nu se platește comision pentru rambursare anticipata. 

Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor ce pot fi acordate în cadrul programului AGRO IMM 
INVEST este în valoare de 2,5 miliarde lei. Perioada până la care se pot face înscrieri este 30 Iunie 
2022. 



  
AGRO IMM INVEST 
 

Tipul finantarii Activitate curenta/capital de lucru Investitii 

Valoare maxima (lei) 5.000.000  10.000.000 

Durata 
36 luni, cu posibilitate de prelungire 
pe alte 36 luni  

72 luni 

Procent maxim de garantare  80/90% 80% 
Nivel dobanda ROBOR 3M+2,5% ROBOR 3M+2% 

Categorii de beneficiari 

• Societăți comerciale (Legea 31/1990)   

• PFA, II, IF (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 44/2008)  

• Cooperative (Legea 1/2005, republicată) 

• Intreprinzători debutanţi în afaceri (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 6/2011) 

• Fermierii (Art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 17 decembrie 2013) ale căror exploataţii se situează pe teritoriul 

României 

• Profesionişti (Art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată)  



AGRO IMM INVEST – Criterii de eligibilitate 

• Destinația creditului: finanțarea capitalului de lucru sau investițiilor în domeniul agriculturii (producție 

vegetală, zootehnică), pisciculturii/acvaculturii sau procesării produselor agricole/industriei alimentare; 

• Se incadrează în categoria IMM sau în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piața medie; 

• Nu este în dificultate financiară; 

• Împotriva Beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenței;  

• Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor sau cu banca finantatoare; 

• Nu are credite/ leasinguri restante in CRC sau, dacă acestea exista, sunt încadrate în categoriile A, B, C; 

• Nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore în CIP în ultimele 6 luni 

anterioare datei solicitării garanţiei, cu excepţia celor înregistrate pe perioada stării de urgenţă, stării de 

alertă şi o lună după încetarea acestora; 

 • Nu înregistrează obligaţii fiscale restanțe şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central. 

În cazul în care beneficiarul solicită un credit/linie de credit pentru capital de lucru, acesta poate să 

înregistreze asemenea restanțe însă se obligă să le achite din facilitatea de credit aprobată; 

 • Este eligibil conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit; 

 • Creditele de investiții sunt garantate cu ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor 

finanţate din credit, care, împreună cu garanția FGCR, acoperă în proporţie min. 100% valoarea finanţării.  

 • Creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru sunt garantate cu ipoteca legală 

mobiliară asupra conturilor deschise de beneficiar la banca. Pe lângă cele de mai sus, în cazul în care 

instituţia finanţatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de 

creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea şi de alte garanţii colaterale. 
 

  

 
 



AGRO IMM INVEST 
Mod de accesare 

• Este necesară crearea unui cont pe  portalul www.imminvest.ro 

•  Se selectează FGCR, ca Fond cu care dorește să lucreze beneficiarul 

• În cazul în care este creat deja un cont pentru accesarea programului 
IMM Invest, se folosesc aceleași date de logare și pentru  accesarea 
subprogramului Agro IMM Invest prin FGCR. 
  
• Se completează cererea de înscriere și se atașează documentele 
necesare. Codul CAEN pentru finantare solicitat la înscriere trebuie să 
fie eligibil în cadrul Programului. 
  
• Se selectează banca,  se bifează componenta de grant nerambursabil 

10%, se confirmă cu „DA” accesarea finanțării în cadrul 

Subprogramului AGRO IMM Invest.  

• După verificarea datelor introduse și a documentelor atașate, FGCR 

va emite un Acord de principiu privind eligibilitatea în cadrul 

subprogramului. Acesta se va transmite împreună cu solicitarea 

beneficiarului către Banca aleasă. 

• Banca analizează cererea de credit și în cazul aprobării  transmite 

catre FGCR  solicitarea de garantare. 

• FGCR analizează solicitarea și  în cazul aprobării garanției, transmite 

băncii contractul de garantare și acordul de finanțare.  

 
Documentația necesară 
  
Următoarele documente se 
atașează la cererea de înregistrare 
pe site-ul www.imminvest.ro  
 
• copia certificatului de 
înregistrare la RECOM  
 
• copia cărții de identitate a 
administratorului/reprezentantulu
i legal/statutar al societății;  
 
• declaraţia de IMM descărcată 
de pe site-ul www.imminvest.ro, 
completată și semnată. 
 

Important: 
Codurile CAEN pentru care se 
solicită finanțare în cadrul 
Suprogramului AGRO IMM INVEST 
pot fi coduri principale sau 
secundare, aceste coduri trebuie 
să fie autorizate și eligibile în 
cadrul Suprogramului, conform 

legislației în vigoare.  

http://www.imminvest.ro/
http://www.imminvest.ro/
http://www.imminvest.ro/
http://www.imminvest.ro/
http://www.imminvest.ro/


Rural INVEST (1) 

• BENEFICIARI:  

 Societati comerciale, fermieri, asociatii si cooperative agricole, PFA/II/IF care activeaza in domeniul 

agriculturii, pisciculturii, acvaculturii sau industriei alimentare sau in alte domenii decat cele de mai sus, 

care isi localizeaza productia in mediul rural si urban mic; 

• DESTINATII: 

 - achizitie terenuri cu destinatie agricola – pana la 1000 ha; 

 - achizitie parti sociale ale intreprinderilor din agricultura, piscicultura sau industrie alimentara; 

 - dotare, retehnologizare, automatizare; 

 - achizitie de utilaje si echipamente; 

 - aliniere la obiectivele de mediu, asigurarea eficientei si independentei energetice; 

 - capital de lucru, inclusiv in baza adeverintelor de depozitare pentru producatorii de cereale; 

 - refinantarea unor credite de investitii / capital de lucru. 

• VALORI MAXIME: 

 15 milioane lei, din care - 10 milioane lei investitii 

      -   5 milioane lei capital de lucru 

• PERIOADA MAXIMA DE CREDITARE: 

 - 15 ani – achizitii teren, dotare, retehnologizare, achizitie parti sociale, cresterea eficientei energetice; 

 -  6 ani – achizitii utilaje si echipamente; 

 -  3 ani – capital de lucru, cu posibilitate de prelungire pe inca 3 ani. 
 



Rural INVEST (2) 

• DOBANDA: ROBOR 3 luni + 1,9%, incluzand toate comisioanele aferente creditului  

• AJUTOR DE STAT. Acopera: 

 - dobanda creditului pe 24 luni; 

 - comisionul de risc datorat Ministerului Finantelor; 

 - comisionul de administare datorat FGCR; 

 - 10% din valoarea creditului – componenta nerambursabila. 

• ALTE GARANTII SOLICITATE BENEFICIARULUI:  

 - ipoteca asupra activelor finantate (in cazul creditelor de investitii) 

 - ipoteca asupra conturilor curente deschise la banca (in cazul creditelor de capital de lucru) 

• BUGET DISPONIBIL PENTRU ACORDAREA DE GARANTII: 2.500.000.000 lei 

• DATA LIMITA PANA LA CARE SE POT TRANSMITE APLICATII : 30.06.2022 
 

 

  

 

 
 



FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN – S.A. 
Str. Occidentului, Nr. 5, Sector 1, București, Cod postal 010981 | Telefon: 
+4021.312.54.63/64/65 | Mobil:0751.244.244; 0751.244.245 | Fax+4021.312.54.19 
email: office@fgcr.ro  
 

Împreuna punem lucrurile în mișcare!  

 

 
Va multumesc! 


