
Garantare 
AGRICULTURA

Garantare pentru �inanţarea capitalului de lucru* Legea nr. 329/2009

Bene�iciari eligibili: 

Finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către bene�iciarii Plăţilor 
Naţionale Directe Complementare în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/ caprine; 
Finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor  curente de către  bene�iciarii Schemei de Plată 
Unică pe Suprafaţă (SAPS).

  

Societăţi comerciale, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, persoane �izice autorizate şi 
asociaţii de fermieri, constituite conform legii;

Caracteristicile garanției:
Acoperă maximum 80% din valoarea �inanţării acordate de către instituţiile �inanţatoare;
Este legată de o tranzacţie �inanciară speci�ică, de o sumă maximă �ixată şi o durată limitată;
Se acordă pentru creditele contractate de bene�iciarii care nu se a�lă în di�icultate �inanciară.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN este o instituţie �inanciară nebancară, având ca 
unic acționar statul, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice.

FNGCIMM acordă garanții sectorului agricol din surse proprii și din surse în administrare acordate de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.

Bene�iciarii subvențiilor de stat din domeniul agriculturii, în baza adeverințelor eliberate de Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru:
Finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către bene�iciarii Măsurii
215- plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări şi porcine; 

Bene�iciari eligibili ai măsurilor �inanțate din PNDR:

Bene�iciari privați ai axei LEADER.

121 "Modernizarea exploataţiilor agricole";
123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere";
312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi";
313 "Încurajarea activităţilor turistice". 

* Garanţiile se acordă în baza Capitolului VIII -  Măsuri pentru facilitarea accesului la �inanţarea acordată bene�iciarilor din sectorul agricol şi alimentar, 
cu modi�icarile si completarile ulterioare din Legea  nr. 329/2009  privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Bene�iciari eligibili ai măsurilor �inanțate din POP:
Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG);
Bene�iciarii privați de tipul societăților comerciale constituite în baza Legii nr.31/1990, persoane �izice autorizate, 
întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

* Garanţiile se acordă în baza prevederilor OG  nr. 20/2013.    

Garantare pentru credite de investiții și pentru încasarea avansului de la AFIR 
și AM-POP* 

Caracteristicile garanției:
Se acordă sub forma scrisorilor de garantare pentru scrisorile de garanție bancară necesare pentru acordarea 
avansurilor  pentru solicitanţii privaţi, ale căror cereri de �inanţare au fost selectate de către AM POP sau care 
prezintă contracte de �inanţare încheiate cu AFIR; 
Se acordă pentru creditele de investiții necesare realizării proiectelor co�inanțate din FEADR;
Fondul garantează până la 80% din valoarea �inanțării.
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Accesați garanția FNGCIMM prin banca dumneavoastră!

Avantajele garanțiilor oferite de FNGCIMM
Comisioane reduse la acordarea garanțiilor pentru proiectele �inanțate din fonduri europene; 
Eliminarea principalei cauze de respingere a cererii de credit - lipsa garanțiilor proprii;
FNGCIMM preia parțial riscul de credit;
Simplitate și rapiditate în acordarea garanțiilor.

Condiţii minime de accesare pentru bene�iciari
Au contract de �inanțare încheiat cu AMPNDR / AMPOP;
Se încadrează în criteriile de eligibilitate ale �inanţatorului;
Nu se a�lă în di�icultate �inanciară, în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea art. 
87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii (2008/C 155/02).

* Garanţiile se acordă în baza: OUG nr.43 / 2013 , cu modi�icările și completările ulterioare

Garanţia poate �i în procent de până la:
50% din valoarea creditului acordat pentru achiziţia de terenuri agricole; 
80% din valoarea microcreditului acordat pentru �inanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole.

Garanția se acordă pentru:
Credite destinate achiziţionării de terenuri agricole;
Credite acordate fermierilor pentru �inanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole;
Microcredite acordate fermelor de familie pentru realizarea investiţiilor ȋn domeniul agricol, de  până la 15.000 de 
Euro/bene�iciar, precum şi pentru asigurarea resurselor �inanciare necesare pentru realizarea producţiei agricole 
de până la 25.000 de Euro/bene�iciar. 

Bene�iciari eligibili: Fermele de familie de�inite ca exploataţii agricole aparţinând persoanelor �izice în calitate de 
producători agricoli individuali înregistraţi în Registrul exploataţiilor agricole sau înregistraţi ca persoane �izice 
autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, în�iinţate potrivit legislaţiei în vigoare, care produc 
pentru consumul propriu, iar, după caz, comercializează surplusul. 

Caracteristicile garanției:
Valoarea maximă este de 2,5 mil Euro/ bene�iciar;
Procentul de garantare poate �i de până la 80% din valoarea creditului;
Perioada de acordare a garanției este corelată cu durata creditului.

Garantare pentru investiții în activitatea de procesare agricolă
Bene�iciari eligibili:
IMM-uri organizate ca societăți comerciale, asociații agricole, asociații de fermieri, persoane �izice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale.

FNGCIMM este unicul gestionar al Schemei de garanții pentru creditele bancare 
pentru bene�iciarii selectați ai Programului Operațional pentru Pescuit (POP)
Garanţia FNGCIMM se acordă bene�iciarilor selectați de Autoritatea de Management POP, în vederea obținerii de 
instrumente �inanciare pentru co�inanțarea proiectelor.

Garantare pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi a fermierilor* 

Valoarea maximă este de 2,5 mil Euro/ bene�iciar;
Procentul de garantare poate �i de până la 80% din valoarea creditului.

* Valoarea garanțiilor nu poate depăși suma de 2.500.000 Euro


